
Protokół Nr IV/2007 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach, 

która odbyła się w dniu 11 stycznia 2007 roku, w godz. 10.00-15.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. 
Nieobecny – radny Stanisław Góźdź. 
 
Do pkt. 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Witam panie i panów radnych, pana Prezydenta jego zastępców, a takŜe 
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.  
Witam wszystkich gości przybyłych na sesję szczególnie tych, dla których 
dzisiejsze obrady są z róŜnych względów wyjątkowo waŜne. 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. 
Pan radny Stanisław Góźdź przesłał na moje ręce pisemne wyjaśnienie 
nieobecności spowodowanej pilnym, nieplanowanym wyjazdem słuŜbowym do 
Warszawy. 
 
Pkt. 2 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 3 stycznia 2007 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: 
 
I. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 

Kielce na 2007 rok (projekt nr 2); 
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II. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/42/2006 Rady Miejskiej 
w Kielcach z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006;  

III. projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso; 

IV. projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe; 

 
Czy są inne propozycje zmian w porządku dzisiejszych obrad? 
 
Radny Robert Siejka 
W imieniu Klubu Radnych Lewica i Demokraci wnoszę o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 8.2 dotyczącego zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kielcach. 
Projekt tej uchwały budzi ogromne kontrowersje, wszyscy o tym wiemy. 
W naszym przekonaniu nie powinno się stawiać radnych w sytuacji, w której tak 
naprawdę nie daje się im moŜliwości dokonania wyboru i podjęcia decyzji w taki 
sposób aby nie została pokrzywdzona którakolwiek ze stron. Chcę wyraźnie 
podkreślić, Ŝe jesteśmy pełni uznania dla dotychczasowych działań pana dyrektora 
Artura Jaronia i zapewne jak wszyscy na tej sali jesteśmy za tym aby w Kielcach 
stworzyć dobre warunki dla funkcjonowania Zespołu Szkół Muzycznych. Nie 
chcemy jednak, aby odbywało się to kosztem dzieci, rodziców i uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 16. Źle się stało, Ŝe merytoryczną dyskusję na ten temat podjęto 
tak naprawdę w przededniu dzisiejszej sesji. Nie zgadzamy się z twierdzeniem 
pana prezydenta Andrzeja Syguta, wyartykułowanym wczoraj na antenie Radia 
Kielce, Ŝe albo zlikwidujemy Szkołę Podstawową Nr 16 albo w Kielcach nie 
będzie szkoły muzycznej. Gdyby pan prezydent Sygut był tak uprzejmy 
i zapomniał na chwilę o poczuciu swojej nieomylności i zaczął powaŜną dyskusję 
z radnymi, zmierzającą do szukania alternatywnych rozwiązań sytuacji, które nie 
pociągną za sobą tak ogromnych kosztów społecznych i dramatu dzieci to my 
jesteśmy do tego gotowi i przygotowani. Jest jeszcze trochę czasu na podjęcie tej 
decyzji. Radni Klubu Lewicy i Demokraci mają kilka propozycji rozwiązania tego 
problemu w sposób jak najmniej szkodzący którekolwiek ze stron. Deklarujemy 
w tej sprawie chęć współpracy, dlatego wnoszę jak na wstępie o zdjęcie tego 
punktu z porządku obrad. 
 
Paweł Gagorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Wnoszę o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady przed sądami administracyjnymi. 
Pełnomocnikiem tym byłby pan Przewodniczący. Jesteśmy do tego zobligowani 
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z uwagi na pojawiające się skargi na działalność Rady Miejskiej a w chwili obecnej 
nie mamy moŜliwości usankcjonowania tej sytuacji.  
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej wnoszę o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 8.7 – podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych 
w Kielcach przy Alei Solidarności. Uzasadniamy ten wniosek potrzebą 
dodatkowych wyjaśnień związanych z projektowaną w tym miejscu drogą. Po 
dokładnej analizie powrócimy do tego tematu.  
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wnioski pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie wniosku Klubu Radnych Lewica i Demokraci dot. wykreślenia 
z porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej Nr 16 w Kielcach. 
 
Za    – 8 
Przeciw   – 16 
Wstrzymało się  – 2 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
II.  Głosowanie wniosku Komisji Gospodarki Komunalnej dot. wykreślenia 
z porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach przy Alei Solidarności. 
 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Wniosek został przyjęty.  
 
III.  Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad 
o punkt: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2007 rok (projekt nr 2). 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Wniosek został przyjęty.  
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IV. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad 
o punkt: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/42/2006 Rady Miejskiej 
w Kielcach z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Wniosek został przyjęty.  
 
V. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o punkt: 
podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Wniosek został przyjęty.  
 
VI.  Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad 
o punkt: podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Wniosek został przyjęty.  
 
VII.  Głosowanie wniosku Komisji Statutowo – Samorządowej o rozszerzenie 
porządku obrad o punkt: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania Rady przed sądami administracyjnymi. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Wniosek został przyjęty.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę wszystkie osoby odpowiedzialne za terminowe składanie projektów uchwał 
do Biura Rady, aby jak najczęściej korzystały z tej moŜliwości tak, by konieczność 
rozszerzania porządku obrad na początku sesji zarezerwowana była jedynie dla 
wyjątkowych i niecierpiących zwłoki przypadków. Taki tryb postępowania uczyni 
zadość zapisom paragrafu 18 statutu Miasta Kielce a Radnym da moŜliwość 
dogłębnego przeanalizowania projektów uchwał. 
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Poddaję, pod głosowanie porządek obrad uwzględniający przegłosowane przed 
chwilą zmiany: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
 
Sesja będzie realizowana według poniŜszego porządku obrad: 
 
1/ Otwarcie obrad. 
2/ Omówienie porządku obrad. 
3/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 21 grudnia 
2006r.  
4/ Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5/ Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6/ Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
7/ Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok. 
8/ Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 
rok (projekt nr 1); 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 
rok (projekt nr 2); 

3. zmieniająca uchwałę Nr III/42/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 
21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budŜetowego 2006; 

4. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

5. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia opłaty 
administracyjnej za czynności urzędowe; 

6. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kielcach 
ul. Toporowskiego 40; 

7. zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego 
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2007 rok; 

8. nabycia nieruchomości przy ul. Zagnańskiej 10A; 
9. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Bęczkowskiej; 
10. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Podlasie; 
11. miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Kielce Śródmieście – 

Obszar 2 „Bodzentyńska, IX Wieków Kielce”; 
12. wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego; 
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13. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady przed sądami 
administracyjnymi. 

9/ Interpelacje i zapytania radnych. 
10/ Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
11/ Zamknięcie obrad. 
 
Punkt 6 został zdjęty z porządku obrad w trakcie trwania sesji.  
 
Pkt. 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Obecnie Rada odniesie się do treści protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz 
kaŜdy uczestnik obrad ostatniej sesji miał moŜliwość zapoznania się z protokołem 
praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych 
zastrzeŜeń do tego protokołu. 
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 21 grudnia 
2006 roku. 
 
Głosowanie: 
Za    - 26 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - 1 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr III/2006  z sesji 
Rady Miejskiej w Kielcach, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2006 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe w wymaganym terminie tj. do dnia 27 grudnia 2006 
roku wszyscy radni Rady Miejskiej w Kielcach złoŜyli oświadczenia majątkowe. 
Informuję, Ŝe do dnia dzisiejszego wpłynęły do mnie brakujące plany pracy 
Komisji Rady Miejskiej na pierwsze półrocze 2007 roku.  
Proszę Przewodniczących Komisji (z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej) by 
opracowane plany pracy a w szczególności priorytetowe cele i zadania, jakie 
stawiają przed kierowanymi przez siebie Komisjami w 2007 roku zaprezentowali 
Wysokiej Radzie w punkcie „Sprawy róŜne i wolne wnioski”.  
W dniu 21 grudnia 2006 roku został wpisany do rejestru Klubów Rady Miejskiej 
w Kielcach Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w składzie: 

− Gągorowski Paweł, 
− Gierada Artur, 
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− Machnicki Jarosław, 
− Wołowiec Jacek – Przewodniczący, 
− Wołowiec Marek, 
− Zapała Katarzyna - Sekretarz 

 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe wystosowałem do Mera Winnicy i Deputatów Rady 
Miejskiej Winnicy zaproszenie do złoŜenia wizyty w naszym mieście i odbycia 
staŜu samorządowego w dniach 11-17 lutego 2007 roku. Zaproszenie zostało 
przyjęte. Celem tej wizyty będzie wymiana doświadczeń pracy Deputatów 
i Radnych w poszczególnych Komisjach oraz zapoznanie się z pracą 
przedsiębiorstw komunalnych działających w naszym mieście. W związku z tym 
proszę przewodniczących komisji o zaplanowanie w tym terminie posiedzeń 
uwzględniających w miarę moŜliwości szeroki zakres działania Komisji. Proszę 
zarówno radnych jak i urzędników, którzy zdobyli w poprzedniej kadencji 
doświadczenie w kontaktach z Przedstawicielami miasta partnerskiego Winnica 
o aktywne włączenie się w przygotowanie wizyty naszych Przyjaciół. 
Pozostając w temacie informuję Wysoką Radę, Ŝe za pośrednictwem Biura 
Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Pacelta otrzymałem odpowiedź na 
nasze pismo w sprawie utworzenia konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy 
na Ukrainie. Odpowiedź przesłał Pan Witold Waszczykowski Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. (w załączeniu do protokołu)  
Przypominam, Ŝe zgodnie z przyjętym przez Radę regulaminem 15 stycznia mija 
termin zgłaszania kandydatów do Nagrody Miasta Kielce za 2006 rok. 
Prawo zgłaszania kandydatów mają: 

− Przewodniczący Rady Miejskiej Kielcach,  
− Komisje Rady Miejskiej w Kielcach,  
− Kluby Radnych Rady Miejskiej w Kielcach,  
− Prezydent Miasta,  
− organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, związki 

i stowarzyszenia twórcze, związki wyznaniowe,  
− dyrektorzy, prezesi jednostek gospodarczych.  

Proszę radnych o skorzystanie ze swoich uprawnień i zgłaszanie w wymaganym 
terminie kandydatów do Nagrody Miasta Kielce za 2006 rok.  
Zapewne uwagę Państwa zwróciła wystawa prac plastycznych towarzysząca 
obradom dzisiejszej sesji. KaŜdy z obecnych moŜe stać się właścicielem wybranej 
pracy stając się jednocześnie darczyńcą w akcji pomocy chorej Dominice. 
Autorami prac są wolontariusze – uczniowie kieleckiego plastyka.  
Zachęcam Państwa do obejrzenia prac i hojności przy ich nabywaniu. Aby to 
ułatwić w odpowiednim czasie ogłoszę stosowną przerwę. 
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Zgodnie ze zgłoszeniami radnych oraz po konsultacjach z przedstawicielami 
Klubów uwzględniających potrzebę sprawnej pracy i merytorycznego wsparcia 
zostały ustalone składy Komisji Mieszkaniowej i komisji konkursowych do 
rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych. Bardzo proszę aby odpowiednie 
słuŜby, w porozumieniu z Biurem Rady Miejskiej niezwłocznie zaopatrzyły 
radnych w regulaminy prac przedmiotowych komisji. 
I ostatni komunikat – w okresie między sesjami do Biura Rady wpłynęła jedna 
interpelacja radnego Daniela Walasa. 
 
Pkt. 5 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta złoŜył informację o pracy między sesjami. 
/w załączeniu do protokołu/ 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję, Ŝe z prośbą o umoŜliwienie zabrania głosu w tym punkcie obrad 
zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach pani BoŜena Staniak 
Wiceprezes Targów Kielce, proszę więc panią o zabranie głosu. 
 
BoŜena Staniak Wiceprezes Targów Kielce 
Reprezentuję wobec państwa Zarząd Targów Kielce a szczególnie pana Andrzeja 
Mochonia, Prezesa, który niestety dzisiaj musiał wyjechać do Warszawy na 
posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury, która rozpatruje niezwykle waŜną 
dla naszej firmy sprawę klasyfikacji imprez targowych do imprez masowych. Pan 
Prezes prosił o usprawiedliwienie jego nieobecności i przekazanie państwu 
gorących pozdrowień. Powodem mojego wystąpienia przed państwem jest fakt, 
iŜ w ostatnich dniach Gmina Kielce objęła ponad 49% udziałów w naszej firmie, 
naleŜących poprzednio do Międzynarodowych Targów Poznańskich i w związku 
z tym, stała się głównym udziałowcem naszej firmy. Korzystając z tej okazji 
chciałam przekazać gorące podziękowania panu Wojciechowi Lubawskiemu 
Prezydentowi Miasta za olbrzymi upór i konsekwencję z jaką dąŜył do celu, jakim 
było uniezaleŜnienie naszej spółki od Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Sprawa była niezwykle trudna i wymagała zastosowania wielu metod, 
w skuteczność których wiele osób wątpiło. Pan Prezydent był bardzo gorąco 
wspierany przez pana Tomasza Boguckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w poprzedniej kadencji. Obu panom w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję. To 
zwycięstwo od strony formalnej byłoby niemoŜliwe do realizacji w praktyce, 
gdyby Rada Miejska nie podjęła decyzji o przekazaniu środków na wykup 
udziałów. Decyzją państwa, ponad 24 mln. zł zostały przekazane na wykup 
udziałów od Międzynarodowych Targów Poznańskich i w związku z tym składam 
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serdeczne podziękowania całej Radzie Miejskiej na ręce Przewodniczącego 
Krzysztofa Słonia. To, Ŝe głównym udziałowcem naszej spółki jest Gmina Kielce, 
której zaleŜy Ŝeby rozwój naszej spółki był dalej dynamiczny, stwarza nam bardzo 
duŜą szansę pełnego skorzystania ze środków pomocowych. Jednocześnie zarówno 
Zarząd jak i cała załoga naszej firmy, mamy świadomość, Ŝe wyasygnowanie tak 
duŜej sumy przez Gminę Kielce wiąŜe się z niezwykle duŜym wysiłkiem 
finansowym. Chcę państwa zapewnić, Ŝe mamy tego świadomość i dołoŜymy 
wszelkich starań aby dynamiczny rozwój naszej spółki dalej odbywał się 
z korzyścią dla rozwoju całego regionu. Jeszcze raz chcę podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, Ŝe fakt iŜ gmina stała się głównym udziałowcem 
został spełniony, a na ręce obu panów przewodniczących i pana Prezydenta 
pozwolę sobie złoŜyć okolicznościowe adresy. 
 
Pkt. 6 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Proszę o zdjęcie tego punktu (sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku). Dopiero w czasie sesji dowiedziałem się, Ŝe pełnomocnik Krzysztof 
Przybylski, który przygotowywał wypowiedź jest chory, dlatego proszę 
o przesunięcie tej wypowiedzi na kolejną sesję. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddaję pod głosowanie wniosek pana Prezydenta w sprawie zmiany porządku 
obrad polegającej na wykreśleniu punktu: sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Wniosek został przyjęty.  
 
Pkt. 7 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok. /w załączeniu do protokołu/ 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddał pod głosowanie opinię Rady Miejskiej do planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2007 rok. 
 
 



 10

Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 
rok. 
 
Do pkt. 8.1 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 rok (projekt nr 1). 
Pierwsza zmiana polega na zabezpieczeniu kwoty 100 tys. zł na inkaso opłaty 
skarbowej. Jest to zmiana, która została wprowadzona od 1 stycznia 2007 roku. 
Przepisy wykonawcze ukazały się dopiero 21 grudnia 2006 roku, stąd konieczność 
zabezpieczenia kwoty. Wprowadzenie do budŜetu 157.417 zł które to środki 
wpłynęły w ubiegłym roku na realizację programu Leonardo da Vinci. Środki te nie 
znalazły się w grupie wydatków niewygasających, weszły do wyniku finansowego 
2006 roku. W związku z tym, Ŝe zachodzi potrzeba dokonywania wydatków jest 
prośba by te środki uruchomić juŜ na początku bieŜącego roku. Kolejna zmiana 
polega na zabezpieczeniu kwoty 180 tys. zł na modernizację stadionu „Orląt” 
w Dąbrowie. Była tu zapisana kwota 490 tys. zł a kosztorys wykonawczy opiewa 
na 670 tys. zł. Aby mógł się odbyć przetarg na kontynuację robót istnieje 
konieczność zabezpieczenia tej kwoty. Środki przesuwa się z kanalizacji sanitarnej, 
która będzie finansowana ze środków Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji. Kolejną sprawą jest zwiększenie o 500 tys. zł środków na realizację 
zadań własnych miasta w zakresie organizacji pozarządowych, w dziedzinie sportu, 
kultury fizycznej. Chodzi w szczególności o dzieci i młodzieŜ szkolną. Środki 
i przeniesiono wewnątrz Wydziału Edukacji, które zostały zapisane na 
modernizację pomieszczeń w szkole Nr 34 na przedszkole samorządowe. 
Ograniczono zakres tego zadania, co pozwoliło wygospodarować kwotę 500 tys. zł.  
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    - 27 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/57/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 
rok. 
 
Do pkt. 8.2 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 rok (projekt nr 1). 
Projekt dotyczy zabezpieczenia kwoty 230 tys. zł w formie poŜyczki dla 
pozostającego w restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach. Chodzi 
o to, by zespół posiadał płynność finansową i mógł dokonywać wypłaty 
wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Środki w tej wysokości będą 
sukcesywnie uruchamiane w miarę potrzeb. Ta kwota będzie upowaŜnieniem dla 
ZOZ aby zachował pełną płynność finansową. Przeniesienia kwoty dokonuje się 
w ramach środków zapisanych w budŜecie 2007 roku. 
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    - 19 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - 6 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/58/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 
rok. 
 
Do pkt. 8.3 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr III/42/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2006. 
Projekt dotyczy naprawy błędu, jaki powstał ze strony słuŜb finansowych. Wydatek 
na zapłatę odsetek z tytułu udziałów, jakie Miasto Kielce objęło w Targach Kielce 
zakwalifikowaliśmy do paragrafu 4300. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w momencie gdy otrzymała tą uchwałę, zgłosiła nam, Ŝe ten wydatek powinien być 
z paragrafu 4580. Projekt tej uchwały dotyczy korekty tylko symboli paragrafu.  
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Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    - 27 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/59/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku zmieniającą uchwałę Nr III/42/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 
21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budŜetowego 2006. 
 
Do pkt. 8.4 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Projekt dotyczy zastąpienia opłat w formie znaków wpłatami gotówkowymi, co 
zmieniła ustawa z 16 grudnia 2006 roku, która weszła w Ŝycie 1 stycznia 2007 
roku. W art. 8 tej ustawy wpisano, Ŝe organ stanowiący ustala inkasentów tej 
opłaty, ustala równieŜ wysokość wynagrodzenia jakie inkasenci otrzymują. Ta 
uchwała te elementy zawiera. 
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    - 27 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/60/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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Do pkt. 8.5 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia opłaty 
administracyjnej za czynności urzędowe. 
Projekt dotyczy czynności, które wiązały się z wypisami z miejscowych planów 
zagospodarowania, z przygotowaniem i rejestracją dzienników budów itp. Opłaty 
te zostały obecnie zastąpione wpłatami gotówkowymi. W związku z tym, Ŝe ta 
opłata stała się bezprzedmiotowa proponuje się jej uchylenie.  
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
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 IV/61/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia opłaty 
administracyjnej za czynności urzędowe. 
 
Do pkt. 8.6 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję, Ŝe z prośbą o umoŜliwienie zabrania głosu w tym punkcie obrad 
zwrócili się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach: 

− przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 w Kielcach; 
− przedstawiciel Rady Rodziców Przy Państwowej Szkole Muzycznej 

w Kielcach; 
− Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach. 

 
WyraŜając na to zgodę proszę teraz o zabranie głosu poszczególnych 
przedstawicieli. 
 
Magdalena Serwicka przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
Nr 16 
Reprezentuję rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kielcach, którą 
władze miasta postanowiły zniszczyć. Zniszczyć w ten sposób, Ŝe dzisiaj 
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przedstawiają projekt likwidacji tej szkoły. Szanowni państwo, członkowie Rady, 
reprezentuję dziś równieŜ państwa wyborców, których kilkanaście tygodni temu 
przekonaliście, Ŝe właśnie wy najlepiej będziecie reprezentować ich interesy, Ŝe to 
właśnie wam nie będzie szkoda czasu ani zapału aby przyjrzeć się problemom 
lokalnym, aby pomóc rozwiązać te problemy, podpowiedzieć dobre rozwiązania 
tych problemów w obiektywny i rzetelny sposób. To w wasze ręce wyborcy 
włoŜyli mandaty, ufając, Ŝe wykorzystacie je rozsądnie, obiektywnie i bardzo 
odpowiedzialnie. Szanowni państwo, jestem pewna, Ŝe przygotowując się do sesji 
Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym przyjrzeliście się państwo wszystkim 
uchwałom i zdobyliście odpowiednią wiedzę na temat wszystkich punktów, które 
dzisiaj mają być uchwalone. RównieŜ zapoznaliście się z danymi dotyczącymi 
Szkoły Podstawowej Nr 16. Zapoznaliście się z wynikami jej działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a takŜe innej działalności statutowej. 
Przypomnę więc tylko w skrócie, Ŝe nasza szkoła zajęła w ubiegłym roku szkolnym 
drugie miejsce w ogólnopolskim egzaminie po szóstej klasie. W materiałach, które 
pozwoliliśmy sobie państwu doręczyć, znajdują się te wyniki. Oczywiście, myślę, 
Ŝe wszyscy państwo doskonale je znacie. W kaŜdym roku szkolnym, uczniowie 
naszej szkoły zostają laureatami konkursów przedmiotowych, miejskich, 
międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, równieŜ międzynarodowych. 
Jako jedna z pięciu szkół, Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kielcach, systematycznie 
od wielu lat uczestniczy w ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych „Czwartki 
Lekkoatletyczne”. Uczniowie naszej szkoły są zdobywcami pierwszych miejsc 
w tych zawodach. Nasza szkoła posiada certyfikat „Szkoła z Klasą”, „Lepsza 
Szkoła”. Uczestniczymy w programie „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach 
kolejnego programu, do którego szkoła się przygotowuje „Sokrates Comenius” 
nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołami z Czech, Słowacji, Turcji, Rumunii 
i Włoch. Szkoła Podstawowa Nr 16 jako jedyna w Kielcach przystąpiła do 
realizacji Zielonego Certyfikatu. Potwierdzeniem wychowania prospołecznego 
Szkoły Podstawowej Nr 16 jest certyfikat „Szkoły ZaangaŜowanej Społecznie” 
oraz systematyczny udział w znanych wszystkim akcjach: „Rodzina Rodzinie”, 
„Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. DuŜy nacisk kładziony 
w naszej szkole na wychowanie proekologiczne zaowocował pięciokrotnym 
zwycięstwem naszej szkoły w miejskim konkursie „Zrób coś dla Ziemi u siebie”. 
Trzykrotnie nasza szkoła była laureatem przeglądu małych form teatralnych 
o tematyce ekologicznej. Dwukrotnie zwycięŜyła w konkursie „Szukaj zysku 
w odzysku”. Szkoła Podstawowa Nr 16 jest organizatorem sześciu 
międzyszkolnych konkursów, m.in.: „W świecie baśni”, „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”, czy teŜ „Konkursu grafiki komputerowej”. Z rąk Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty, szkoła otrzymała wyróŜnienie, za najlepszą organizację czasu 
wolnego podczas ferii. Natomiast w ramach ministerialnego programu „Zero 
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tolerancji dla przemocy” otrzymaliśmy wyróŜnienie Świętokrzyskiego Centrum 
Profilaktyki i Edukacji. Szanowni państwo, jeśli chodzi o warunki w jakich nasza 
szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, trzeba 
powiedzieć o: sali komputerowej składającej się z dziesięciu komputerów 
z dostępem do internetu, którą moŜna było utworzyć dzięki funduszom unijnym, 
multimedialnym centrum bibliotecznym, które działa od pół roku, 
wyremontowanej sali gimnastycznej, nowowyremontownym salom dydaktycznym, 
odmalowanej stołówce, wyremontowanych łazienkach. Pozostaje tylko jedna 
łazienka wymagająca remontu. Są równieŜ nowe drzwi wejściowe do szkoły, nowe 
drzwi wejściowe na stołówkę, nowe drzwi przejściowe do pawilonów. W związku 
z tym, Ŝe podczas spotkania z władzami miasta w miniony poniedziałek nie 
usłyszeliśmy konkretnych, popartych wynikami analiz argumentów 
przemawiających za likwidacją jednej z najlepszych szkół w mieście, wczoraj 
skierowaliśmy do Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury, pana Jacka 
Wołowca pismo, z prośbą o odpowiedź na pewne pytania. To pismo równieŜ 
złoŜyliśmy do wiadomości Kuratora. Pozwolę sobie przytoczyć pytania, które 
zawarliśmy w tym piśmie i na które oczekujemy odpowiedzi. Pisemnej 
odpowiedzi. Pytania są cztery.  
Kto i w jaki sposób opracował analizę ekonomiczną szkół podstawowych 
w Kielcach i jakie dane przesądzają o konieczności likwidacji Szkoły Podstawowej 
Nr 16? Czy opracowania dokonał jakiś zespół powołany przez Prezydenta Miasta? 
Jaki okres czasu był poddany analizie? 
Na spotkaniu w dniu 8 stycznia, pan wiceprezydent Andrzej Sygut, powiedział Ŝe 
miasta nie stać na utrzymywanie tylu szkół podstawowych. Likwidację naszej 
szkoły uzasadniał lokalizacją i niŜem demograficznym. Te argumenty nie zawierają 
Ŝadnej informacji o udziale Szkoły Podstawowej Nr 16 w kosztach, jakie Urząd 
Miasta ponosi w związku z utrzymaniem sieci szkół podstawowych. Odnosząc się 
do argumentu o liczbie oddziałów w nadchodzących latach, to nie Szkoła 
Podstawowa Nr 16 a sąsiadująca Szkoła Podstawowa Nr 19 ma słabsze prognozy 
demograficzne. W przekazanych państwu materiałach znajduje się równieŜ raport 
NajwyŜszej Izby Kontroli ze stycznia ubiegłego roku. Bardzo proszę zapoznać się 
z tym raportem. NIK objęła kontrolą likwidowane placówki, wybiórczo 
23 placówki, które zostały zlikwidowane, właściwie samorządy po likwidacji 
placówek. Okazuje się i to jest właśnie dziwne, kontroli poddano likwidację 
placówek małych w gminach wiejskich i wiejsko – miejskich, czyli na pierwszy 
rzut oka, dla kaŜdego nawet laika wydaje się mniej zasadne utrzymywanie szkoły 
np. z sześcioosobową klasą. Okazało się, Ŝe właśnie likwidacja takich małych szkół 
nie przyniosła zamierzonych efektów. Argumenty, które przemawiały za zyskiem 
okazały się błędne. Bardzo proszę, aby zastanowić się nad tym, zapoznać się z tym. 
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Państwo macie z pewnością jeszcze większy dostęp do danych i więcej informacji 
niŜ my, dlatego liczę na obiektywizm. 
Kolejne pytanie to: jakie koszty finansowe wiąŜą się z przeniesieniem uczniów 
naszej szkoły do Szkoły Podstawowej Nr 19, czy teŜ Szkoły Podstawowej Nr 27? 
Czy kwota 500 tys. zł dla kaŜdej z tych szkół, przytoczona przez pana 
Przewodniczącego w wywiadzie dla Echa Dnia w dniu 8 stycznia, wynika 
z jakiegoś planu remontu, inwestycji jakie Urząd Miasta zamierza zrealizować 
przed przyjęciem uczniów szkoły do wyŜej wymienionych placówek? Oczywiście 
gdyby zniszczenie Szkoły Podstawowej Nr 16 okazało się faktem. 
Czy analizowano warunki lokalowe szkół podstawowych Nr 19 i Nr 27, pod kątem 
moŜliwości przyjęcia dodatkowo około 200-300 uczniów? Jak państwo myślicie, 
jak w 24 salach Szkoły Podstawowej Nr 27 pomieści się tysiąc uczniów? 
Czy nasze dzieci mogą liczyć w innych szkołach na prawie takie same, bo nie 
oszukujmy się – takich samych nikt im nie zapewni, warunki jakie mają w Szkole 
Podstawowej Nr 16? Czyli wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikiem 
egzaminu po szóstej klasie, zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole po lekcjach, 
na których przez lata juŜ zdobyły pewien poziom umiejętności. Jednozmianowa 
praca szkoły. Zajęcia i opieka w ramach Świetlicy PLUS. Świetlica szkolna czynna 
w godzinach od 7 do 16.30. W naszej szkole mamy na świetlicy czterech 
wychowawców, w Szkole Podstawowej Nr 19 jest ich dwóch. Świetlica szkolna 
otwarta jest dla wszystkich uczniów od klasy „0” do „6”. Czy w innych szkołach 
nasze dzieci będą miały takie samo bezpieczeństwo, brak anonimowości, brak 
bezpośredniego kontaktu ze starszą młodzieŜą? Szanowni państwo, według 
obecnego stanu, Szkoła Podstawowa Nr 16 prowadzi zajęcia dydaktyczne 
w godzinach od 8 do 14. Od 14 do 18 nasz dzieci mogą uczestniczyć i uczestniczą 
w szkole w zajęcia pozalekcyjnych. W sąsiedniej szkole, Nr 27 zajęcia 
dydaktyczne kończą się o godzinie 15.20. JeŜeli dojdą tam jeszcze nowi uczniowie 
w liczbie 200-300, to te zajęcia mogą trwać  nawet do godziny 18. Gdzie wtedy 
będzie miejsce i czas na zajęcia pozalekcyjne? Kielecki Urząd Miasta jako 
pierwszy w kraju utworzy wtedy podstawową szkołę wieczorową. Czy o takie 
sukcesy chodzi w tej kadencji?  
Czwarte pytanie jakie postawiliśmy to: w jaki sposób dokonano lokalizacji dla 
Zespołu Szkół Muzycznych? Dlaczego wybór padł właśnie na Gimnazjum Nr 3? 
Czy dla tego typu placówki jaką ma być Zespół Szkół Muzycznych, 
z pełnowymiarową salą koncertową, która ma słuŜyć zapewne nie tylko 
wewnętrznym potrzebom szkoły, nie stanowi przeszkód jedna wąska droga 
dojazdowa, brak parkingu, umiejscowienie wewnątrz osiedla w bliski sąsiedztwie 
budynków wielorodzinnych? Czy poszukując lokalizacji przeprowadzono 
inwentaryzację wszystkich budynków szkolnych podległych miastu? Jakie są 
wyniki tej inwentaryzacji? Szanowni państwo, czy macie państwo, czy Rada 
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Miejska, Urząd Miasta posiada prognozy jeśli chodzi o nabór do szkoły muzycznej 
w najbliŜszych latach? Czy miasto wie ile będzie kosztować utrzymanie takiej 
szkoły? 
Dodatkowo mam pytanie, do którego skłoniło mnie wystąpienie przewodniczącego 
Siejki, jakie są w ogóle zasady, które obowiązują w przypadku, gdy ubiegamy się 
o utworzenie tego typu szkoły? Wydaje się, Ŝe nie wszystkie dane były ścisłe od 
samego początku. Mówiono, Ŝe te pieniądze juŜ są. Jak się okazuje, dopiero cała 
procedura będzie rozpoczęta, po zlikwidowaniu naszej szkoły. Jak to naprawdę 
wygląda? Czy ktoś z państwa mógłby nam wyjaśnić, tutaj, dzisiaj, tę kwestię? 
Pozostawia to wiele wątpliwości, przynajmniej nam a myślę Ŝe równieŜ wszystkim 
państwu. Zastanawiające jest to, Ŝe w ciągu kilku dni rodzice naszej szkoły, 
przyjaciele szkoły, ludzie, którzy zainteresowali się całą sprawą wysunęli kilka 
pomysłów zmiany lokalizacji Zespołu Szkół Muzycznych. To nie są fachowcy, są 
to ludzie którzy tu mieszkają, którzy są zorientowani w warunkach lokalowych 
i chcą tego rozwiązania „C” o które niektórzy z państwa radnych apelowali 
podczas poniedziałkowego spotkania. Zastanawiamy się z rodzicami, jeŜeli my 
w ciągu kilku dni mamy kilka pomysłów, propozycji, to jakimi propozycjami mogą 
nas zaskoczyć urzędnicy Urzędu Miasta? Kompetentni w tym wszystkim i znający 
temat. Nie ma tego. Nikt nic nie wie. Nikt nie chce nam udzielić takiej informacji. 
Szanowni państwo, jak zauwaŜyliście nie omawiam tu tylko jednego tematu: 
wpływu tego projektu na nasze dzieci, które w ostatnich dniach czują się jak jakaś 
gorsza grupa uczniów, ludzi w tym mieście. Niejednokrotnie myślą, Ŝe to one są 
winne całej tej sytuacji. Same wymyślają setki rozwiązań, wierząc, Ŝe z pomocą 
rodziców, nauczycieli oraz pań i panów, którzy uczestniczyli w poniedziałkowym, 
bardzo waŜnym spotkaniu w ich szkole, uda się uratować szkołę, uda się uratować 
ich klasy, uda się uratować ich znajomości i przyjaźnie. Szanowni państwo nie 
trzeba być psychologiem, aby wyobrazić sobie strach i stres dziecka, które słyszy 
o rozdzieleniu klasy, nagłej zmianie nauczyciela, zniszczeniu miejsca w którym 
czuje się bezpiecznie, w którym czuje się waŜne. Ten temat kończę, poniewaŜ nikt 
z rodziców juŜ nigdy nie zniŜy się do poziomu argumentacji jaką w tym zakresie 
usłyszeliśmy od pana wiceprezydenta Syguta. 
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni. Przedstawiając fakty proszę 
o dogłębną analizę zasadności zamiaru likwidacji naszej szkoły, Szkoły 
Podstawowej Nr 16 w Kielcach, która jest szkołą z tradycjami. Jak państwo pewnie 
słyszeliście, w tym roku obchodzimy jubileusz 45 – lecia szkoły. Szkoły, która 
znajduje się wśród szkół które Kielcom przynoszą chlubę i zaszczyt. Wierzę, mimo 
wszystko wierzę, Ŝe podejmą państwo rozsądną i obiektywną decyzję, poniewaŜ ta 
decyzja ma wpływ na przyszłość czterystu ludzi – dziś dzieci, i na przyszłość 
edukacji w naszym mieście.  
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Joanna Wojsa – Morawska, Przedstawiciel Rady Rodziców przy Państwowej 
Szkole Muzycznej w Kielcach im. Ludomira RóŜyckiego 
Nasza szkoła w 2005 roku obchodziła 60 – lecie swojego istnienia. MłodzieŜ 
z województwa świętokrzyskiego, kształcąca się muzycznie musi uczęszczać do 
dwóch szkół równocześnie, przez wszystkie dni tygodnia, a do szkoły muzycznej 
równieŜ w soboty. Stwarza to olbrzymi problem w ułoŜeniu planu i niejednokrotnie 
zmusza dzieci do zmiany klas w liceum, lub co gorsza samego liceum 
i kontynuowania dalszej edukacji w liceach wieczorowych. Są to praktycznie 
nagminne przypadki. Problem z dopasowaniem planu dotyczy równieŜ szkoły 
I stopnia, czyli najmłodszych dzieci wraz z młodzieŜą. Uczęszczający do dwóch 
szkół uczniowie, będący w wieku dorastania prowadzą siedzący tryb Ŝycia 
praktycznie przez cały dzień. Brakuje im wymaganego ruchu, właściwego 
odŜywiania, wolnego czasu, moŜliwości realizowania zainteresowań typowych dla 
tego okresu, takich jak przyjaźń, sport, inne rozrywki kulturalne a takŜe pełnej 
aktywności społecznej. Oznacza to ewidentne zagroŜenie dla zdrowia, higieny 
psychicznej, integralnego rozwoju osobowości ale równieŜ wyobcowania z grup 
rówieśniczych posiadających takŜe inne potrzeby i zainteresowania. Permanentne 
przemęczenie, napięcie, praca w nieludzkich warunkach grozi negatywnymi 
skutkami – prowadzi do zaniedbań w nauce. Wymagania stawiane, przepraszam za 
określenie, w normalnych szkołach, do których nasze dzieci uczęszczają przed 
szkołą muzyczną, powoduje konieczność wczesnego wyboru specjalizacji, co 
stawia uczniów w sytuacji niewywiązywania się z obowiązków, jakie są narzucane 
wbrew ich zainteresowaniom. Uczniowie naszej szkoły, szkoły muzycznej, 
wyróŜniają się nie tylko talentem, ale przede wszystkim nadzwyczajną dyscypliną, 
pracowitością, systematycznością. Cechy te konieczne są aby pielęgnować talent 
muzyczny. Nas, rodziców, pedagogów, mieszkańców Kielc, powinien napawać 
radością i optymizmem fakt, Ŝe rezultaty ich cięŜkiej pracy są ponadprzeciętne. 
Przebogate sukcesy naszej młodzieŜy zawdzięczamy prawdziwej determinacji jej 
samej, nauczycielom, jak równieŜ grupie Ŝyczliwych osób, które z nimi 
współpracują. Trzeba nadmienić, Ŝe jest to praca w warunkach ekstremalnych. 
W zagrzybiałych, niedogrzanych pomieszczeniach, wśród biegających, bądź 
gnijących, wydzielających fetor szczurów. Szanowni państwo, tak dla 
przypomnienia, ustawa o systemie oświaty w sposób jasny określa, Ŝe oświata 
w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa. Kieruje 
się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej a takŜe 
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji 
o Prawach Dziecka. System oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa 
kaŜdego obywatela RP do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieŜy do 
wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. 
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Upowszechnienie dostępu do szkół, których ukończenie umoŜliwia dalsze 
kształcenie w szkołach wyŜszych. Nasze dzieci mogą się dostać do akademii 
muzycznej po ukończeniu szkół muzycznych. Utrzymanie bezpieczeństwa 
i higieny warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach. Warunki 
do rozwoju zainteresowań i rozwoju uczniów przez organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej 
i umiejętności spędzania wolnego czasu. Natomiast system oświaty obejmuje: 

− Przedszkola integracyjne, specjalne, 
− Szkoły podstawowe, specjalne, integracyjne, sportowe. 
− Gimnazja, specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe.  
− Szkoły ponadgimnazjalne, specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe, 

rolnicze, leśne. 
− Szkoły artystyczne, czyli praktycznie plastyczne i muzyczne. 

Szanowni państwo, w świętokrzyskim, moŜliwość właściwego kształcenia 
i rozwoju mają zgodnie z ustawą dzieci specjalnej troski, niepełnosprawne, 
uzdolnione sportowo, plastycy, poligloci, leśnicy, rolnicy, elektrycy, elektronicy, 
informatycy czy mechanicy samochodowi. Nie rozumiem tego, dlaczego 
w stosunku do muzyków widzicie potrzebę kształcenia dwutorowego. Czy, 
przepraszam za stwierdzenie, według władz miasta młodzieŜ nie spełnia jakiś 
wyŜej wymienionych kryteriów? Z moich informacji wynika, Ŝe na terenie miasta 
Kielc działają dwie szkoły artystyczne. Jest to Zespół Szkół Plastycznych, który 
dziś miał moŜliwość pokazania w jaki sposób pracuje, my moŜe w przyszłości 
zagramy i Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego i Drugiego Stopnia. 
Pozwoliłam sobie zajrzeć na stronę internetową Zespołu szkół Plastycznych i co 
czytam: Ŝe kielecki Zespół Szkół Plastycznych moŜe się poszczycić blisko 60-
letnią tradycją. Jeszcze dymiły wojenne zgliszcza a juŜ jesienią 1945 roku Henryk 
Czarnecki, załoŜyciel szkoły i jej długoletni dyrektor finalizował starania, które 
doprowadziły do powstania Wojewódzkiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Szkoła 
funkcjonowała w bardzo trudnych warunkach. Zajęcia odbywały się w kilku, 
nieprzystosowanych do nauczania budynkach, porozrzucanych po całym mieście. 
Brakowało wyposaŜenia pracowni, które były niezbędne do funkcjonowania szkoły 
o profilu artystycznym. Henryk Czarnecki, znany kielecki artysta, wybitny pedagog 
a przede wszystkim niezwykły człowiek, potrafił zgromadzić wokół siebie grono 
pedagogów, którzy dzięki swej pasji zainicjowali podwaliny prestiŜu i popularności 
szkoły. Kieleckie liceum rozwijało się, adaptując kolejne budynki, otwierało nowe 
specjalizacje i na stałe wpisało się w krajobraz miasta i regionu. Następcą dyrektora 
Czarneckiego był Stefan Dulny, jeden z pierwszych absolwentów kieleckiego 
plastyka. To za czasów jego dyrekcji szkoła uzyskała nową siedzibę przy obecnej 
ulicy Radiowej i budynek internatu. Dyrektor Stefan Dulny sfinalizował równieŜ 
budowę budynku pracowni. W roku 1972 kieleckie liceum otrzymało imię Józefa 
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Szermentowskiego. Ogromne zmiany, które moŜna śmiało nazwać rewolucją miały 
miejsce w okresie kierowania szkołą przez dyrektora Tadeusza Maja, który objął tę 
funkcję w 1979 roku. Styl zarządzania przez dyrektora Maja charakteryzował się 
predyspozycjami organizatorskimi, niezwykłą intuicją menedŜerską, choć jego 
okres przypadał na pełne zmian i niepokojów lata 80-te i 90-te w skali kraju. 
Szkoła nawiązała kontakty zagraniczne, praktyki i plenery w krajach europy 
zachodniej stały się rzeczywistością. Zapoczątkowano spotkania z wybitnymi 
osobistościami świata kultury, sztuki i nauki. Kieleckie szkoły plastyczne stały się 
znaczącym ośrodkiem kulturotwórczym. Reorganizacje szkoły prowadzone od 
1986 roku uczyniły Zespół Szkół Plastycznych w Kielcach największą średnią 
szkołą artystyczną w Polsce. 
Państwowa Szkoła Muzyczna, mimo osiągniętych rezultatów, takiej moŜliwości 
nie otrzymała. 
Najwybitniejszym osiągnięciem dyrektora Maja było stworzenie niepowtarzalnego 
klimatu i legendy kieleckiego plastyka.  
Szanowni państwo. Pierwsze egzaminy do szkoły muzycznej odbyły się 11 lipca 
1945 roku. Pierwszy publiczny koncert odbył się 9 grudnia 1945 roku. Jak podaje 
Dziennik Powszechny z tamtych lat: „społeczeństwo kieleckie, dla którego popis 
szkoły muzycznej był miłą niespodzianką, rozbudziło się wreszcie z muzycznego 
letargu i jest nadzieja, Ŝe wkrótce szkoła będzie za mała dla młodych adeptów 
sztuki”. Jak wynika z dokumentów opisujących historię szkoły, ówczesny wydział 
kultury obiecał szkole muzycznej sale w dawnym gmachu szpitala wojewódzkiego 
przy ulicy Leonarda 4. Lokale zostały wyremontowane, jednak zajęcia 
w przydzielonym budynku nigdy się nie odbyły, poniewaŜ całą posesję zajęła 
powracająca z zachodu armia czerwona. W rezultacie, w latach 1945-1955, szkoła 
otrzymała dwa budynki, w których praktycznie pozostaje do dnia dzisiejszego. 
Szanowni państwo, dla uczniów szkoły muzycznej zaświeciła gwiazdka. Gwiazdka 
w postaci naszego nowego dyrektora, pana Artura Jaronia. Wielkiego przyjaciela 
młodzieŜy i muzyki, który mamy nadzieję, będzie twórcą nowoczesnej szkoły 
muzycznej, realizatorem marzeń naszej utalentowanej młodzieŜy, będzie twórcą 
niepowtarzalnego klimatu i legendy „Muzyka”. Dlatego w dniu dzisiejszym, na 
sesji Rady Miejskiej, zwracam się do państwa z prośbą w imieniu młodzieŜy szkoły 
muzycznej. Pozwólcie im kochać muzykę.  
 
Artur Jaro ń dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
Chciałem tutaj zaistnieć i pomyślałem sobie, Ŝe w tym gmachu, tej sali, jestem po 
raz pierwszy, więc nie mogę powiedzieć za marszałkiem Zychem, Ŝe „nie po raz 
pierwszy przychodzi mi tu ….”. Troszkę zrobiła się cięŜka atmosfera, wiecie 
państwo, Ŝe lubię powiedzieć jakąś muzyczną anegdotę, ale zostawmy sobie to 
moŜe na spotkanie, na które państwa zaproszę. Wpraszałem się do pana 
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Przewodniczącego na spotkanie z państwem na dzisiejszą sesję w zupełnie innym 
celu. Chciałem państwu powiedzieć, Ŝe 12 marca jedziemy z grupą nauczycieli 
wybierać fortepian, który państwo nam zafundowali. Proszę mi wierzyć, Ŝe wasz 
dar odbił się wielkim echem w całej Polsce, jako przykład, Ŝe moŜna kochać swoje 
miasto i dbać o jego rozwój. Jest tylko jeden problem, Ŝe mamy teraz maybacha 
wśród instrumentów i nie mamy go gdzie wstawić. Jak wyliczył mój stroiciel nie 
mieści się on w ciągu komunikacyjnym. Nie przejdzie przez drzwi. Nie wiem czy 
zmieści się przez okno. To nie jest problem istotny. Chciałem podziękować. 
Miałem tu przynieść miły souvenir zrobiony przez naszego rodzica Jurka 
Jarmułowicza, znanego plastyka. Nie przyniosłem. Nie chcę być posądzony 
o stwarzanie precedensu. PoniewaŜ troszeczkę nasłuchaliście się państwo na temat 
historii szkół plastycznych a nie jest meritum słuchanie o innych placówkach. 
Powiem w skrócie, poniewaŜ szanuję państwa czas a czas to pieniądz. Plany 
powołania ogólnokształcącego Zespołu Szkół Muzycznych, to rok 1953. Pojawiły 
się nawet stosowne zapiski, Ŝe ma być przekształcona szkoła muzyczna 
w podstawową szkołę muzyczną. Później w latach sześćdziesiątych (1964 r.) był 
nawet gotowy projekt przywieziony z Opola. Miała powstać podstawowa szkoła 
muzyczna, liceum muzyczne, jako zespół szkół. Ta sytuacja, tymczasowości trwa 
do dzisiaj. Anegdotyczną wręcz historią kieleckich szkół jest, Ŝe tylko tutaj na 
egzaminie, kiedy dziecko siedzi i gra na fortepianie moŜe pojawić się na scenie 
szczur z pobliskiej piekarni, który ma się na tyle dobrze, Ŝe przegryza ściany, 
zostawia ślady swojej bytności. Ja to widziałem. Czy państwo sobie wyobraŜacie? 
To tylko tutaj, w Kielcach, moŜecie przyjść na lekcje perkusji do zagrzybiałej 
piwnicy przy ulicy Seminaryjskiej, gdzie nauczyciel zaczyna chorować na astmę. 
Poza tym tylko tutaj, w Kielcach, mieście wyjątkowym, do tej pory, tak się ułoŜyło, 
Ŝe szkoła jest ministra i dalej będzie ministra, dalej będzie finansowana, ale nikt nie 
miał śmiałości wystąpić publicznie z apelem do radnych, którzy są patriotami, 
którzy są kielczanami, by pomóc tej szkole. Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja. We 
wrześniu 2004 roku dotarłem do dokumentów, które do dzisiaj nie pozwalają mi 
spać. 21 września 1999 roku gmina wyznaniowa Ŝydowska w Katowicach 
wystosowuje wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie regulacji dla nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej i przeniesienie własności 
nieruchomości na rzecz gminy wyznaniowej Ŝydowskiej w Katowicach. 
Przedmiotowa nieruchomość w dniu 1 września 1939 roku była własnością gminy 
wyznaniowej Ŝydowskiej w Kielcach. Mieścił się tam dom starców. Ja jestem 
wielkim zwolennikiem własności i prawa. Nie wydaje mi się, Ŝe moŜna wobec tego 
tematu przejść obojętnie, zwłaszcza kiedy pojawiają się przesłanki by dzięki wam, 
którzy w swojej mądrości i wiedzy, potraficie państwo nam pomóc. Stan 
techniczny budynków jest mocno wyeksploatowany. Budynek przy ulicy 
Seminaryjskiej niejednokrotnie chciał nam zamknąć Sanepid. StraŜ PoŜarna chce 
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nam zamknąć salę koncertową, umownie zwaną salę koncertową, przy ulicy 
Głowackiego 7. Stan faktyczny jest taki, Ŝe wynajmujemy od Miejskiego Zarządu 
Budynków ponad 750 m2, przy ulicy Głowackiego i mamy zagroŜoną własność 
o ile moŜna to nazwać własnością, przy ulicy Seminaryjskiej. Z duŜą uwagą 
słuchałem wystąpienia Rady Rodziców, jest to mądre i słuszne. Jestem rodzicem, 
jestem nauczycielem. Z wielką teŜ zazdrością słuchałem w jakich warunkach oni 
działają. MoŜe dobrze, moŜe tak powinno być, to jest cel. Ale jak sobie dziś 
wytłumaczymy, Ŝe dzieci, które chodzą i są wybitnie uzdolnione są dziećmi 
gorszymi. Tak się złoŜyło. Przez lata nikt się o to nie upomniał. MoŜe nie było 
szans. MoŜe nie było kulturowych czynników ku temu. MoŜe nie było Unii 
Europejskiej, moŜe za Krzysztofem Kononowiczem – „Nic nie było”. Sweter 
Kononowicza dla kaŜdego kto nie dostrzeŜe problemu tych dzieci. Ja spać 
spokojnie z tego tytułu nie mogę. Tylko w ubiegłym roku nasi uczniowie osiągnęli 
dziesięć znaczących nagród na konkursach ogólnopolskich. Jesienią ubiegłego 
roku, duet fortepianowy wygrał konkurs. To są rzeczy niepodwaŜalne. Ale 
niepodwaŜalną rzeczą są równieŜ wybitne nazwiska, które tworzą historię tego 
miasta: Włodek Pawlik, Artur Dutkiewicz, Roma Owsińska, która po latach wraca 
jako wybitna polska śpiewaczka, pracować w naszej szkole. Stwórzmy 
nauczycielom i dzieciom szansę. Od wielu lat borykamy się z problemem nadmiaru 
chętnych do szkoły muzycznej. Z roku na rok jest to liczba trzech osób zdających 
na jedno miejsce. To ponad 400 osób, które uczy się u nas w szkole, mogłoby się 
uczyć dwa razy tyle, jest to kwiat młodzieŜy kieleckiej, młodzieŜy z ośrodków 
spoza Kielc. DojeŜdŜają do nas dzieci z całego regionu. Gdyby była szansa na to, 
by powstała ogólnokształcąca szkoła muzyczna I i II stopnia, gdyby był internat, to 
moŜe równieŜ tutaj, przyjeŜdŜaliby po naukę najlepszych kieleckich pedagogów, 
przyjeŜdŜałyby dzieci z innych województw. Dzisiaj najzdolniejsza młodzieŜ 
ucieka poza Kielce. Dzisiaj najzdolniejsza młodzieŜ ucieka do Krakowa, gdzie jest 
taka szkoła, do Łodzi, gdzie jest taka szkoła, do Radomia, gdzie jest taka szkoła. 
Bądźmy patriotami, czy Radom ma być lepszy, czy Kielce mają być gorsze od 
Radomia? Kochamy Radom ale bądźmy patriotami. Jedyna szansa, która się tu 
pojawiła, ja od dwóch i pół roku monituję, składam pisma i z uporem maniaka 
pojawiam się w Urzędzie, u pana Prezydenta, molestując go o znalezienie 
lokalizacji dla Państwowej Szkoły Muzycznej, nowej lokalizacji. Do tej pory nie 
pojawiła się Ŝadna propozycja. Jedyną propozycją, którą nam przedstawiono, więc 
dla nas jest to Ŝyciowa szansa, jest propozycja wynikająca z tego ciągu procedur, 
które przed państwem. śycie toczy się na zasadzie przeciwstawieństw. 
Przeciwieństw: ogień i woda, męŜczyzna i kobieta, radny i bezradny. Ja jestem 
bezradny, czekam na państwa ruch, który by umoŜliwił uruchomienie procedur 
i szansy wybudowania nowego obiektu dla Państwowych Szkół Muzycznych, które 
jednocześnie byłyby obiektami umoŜliwiającymi powołanie ogólnokształcącej 
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szkoły muzycznej. Dlaczego jest to waŜne? MoŜe to nie wynikło bezpośrednio 
z wystąpienia przedstawiciela Rady Rodziców. Musicie państwo zrozumieć 
emocje, lepiej się pisze pod presją, niŜ gdy się o coś prosi. Nie ruszymy z Ŝadną 
złotówką Ministra, jeśli projekt będzie wirtualny. Wiem, Ŝe państwo całym sercem 
jesteście za SP Nr 16, całym sercem jesteście za kaŜdą kielecką szkołą i nawet za 
kielecką szkołą muzyczną, ale na miły Bóg, ten chocholi taniec trwa juŜ ponad 
sześćdziesiąt lat. Wszyscy są za i nie ma Ŝadnej decyzji. Apeluję do państwa i chcę 
tu przekazać upowaŜnienie ustne, które uzyskałem od dyrektora departamentu 
kształcenia artystycznego pana dyrektora Maksymiliana Celedy, który przeŜył tak 
wielu ministrów, Ŝe moŜe pisać historię tego ministerstwa. Dajcie państwo szansę 
wykazania się Ministrowi. Minister moŜe nam pomóc i chce nam pomóc jako 
kielczanin. Chce nam pomóc minister Gosiewski, jako patriota. Chce nam pomóc 
Prezydent i wy państwo chcecie nam pomóc. Chcieć to znaczy móc i mam 
nadzieję, Ŝe w swej mocy państwo postanowicie dobre rozwiązanie. Patrzę na 
ścianę gdzie znajdują się miasta partnerskie. Niejednokrotnie byłem w Winnicy, ale 
kiedy pojechałem tam jako dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej zastanowiłem 
się w jakich ja warunkach przyjmę młodzieŜ z Winnicy? PrzecieŜ Liceum Kultury 
i Sztuki imienia Leontowicza w Winnicy to piękny gmach, z ogromną salą 
koncertową, z ogromną salą gimnastyczną, z internatem, stołówką, z moŜliwością 
realizacji zadań dydaktycznych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących 
i muzycznych. O to nam chodzi, by nasze dzieci, kwiat kieleckiej młodzieŜy, która 
się nie narkotyzuje, która swój wolny czas poświęca na to by się kształcić, by miała 
tą realną szansę. Kształcimy dzieci z całego województwa. Jeszcze tylko w tym 
roku nasza młodzieŜ wyjeŜdŜa do Brukseli, wyjeŜdŜa do Anglii, wyjeŜdŜa do 
Winnicy, wyjeŜdŜa do Hamburga. Chciałem państwu zwrócić uwagę na to, Ŝe od 
wielu dziesięcioleci nie było tak korzystnego klimatu do zrobienia czegoś w tej 
materii, by poprawić nie tylko bazę dydaktyczną. Proszę zauwaŜyć, docelowo, 
kiedy powstanie ogólnokształcąca szkoła muzyczna będzie potrzeba zatrudnienia 
nowych nauczycieli, będzie potrzeba zatrudnienia nowych pracowników 
administracji i obsługi. Powstaną nowe miejsca pracy. Nie za pieniądze radnych, 
nie za pieniądze Kielc ale za pieniądze, które da minister. Minister nie zrzeknie się 
tej szkoły, bo taka jest filozofia ministra Ujazdowskiego, Ŝe stan posiadania, rola 
kultury i zadania w zakresie kultury, jest rolą państwa. Wykorzystajmy to proszę 
państwa, bo być moŜe jeśli nie wpiszemy się w to rozdanie, tego kawałka tortu 
Unii Europejskiej, to moŜemy sobie powiedzieć Ŝe przed szkodą i po szkodzie 
Polak głupi. To nie jest tak, Ŝe te pieniądze na nas czekają. Te pieniądze czekają na 
pozytywny ruch z Kielc. Ja dzwonię niemalŜe codziennie, badam. Wpłynęły stosy 
wniosków, Polska korzysta z programów operacyjnych, korzysta z programów 
unijnych. śeby skorzystać w programie infrastruktura, potrzebny jest akt 
własności. Potrzebny jest teren, na którym moŜna wybudować szkołę bądź ją 
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zmodernizować. Potrzebne jest coś. Ja nic nie mam. Mogę być kolejnym błaznem, 
kolejnym muzykiem, który wyjdzie na „sienkiewkę” i zagra. My zawsze jesteśmy 
otwarci dla miasta. Być moŜe przed chwilą urodził się Blecharz w Kielcach, ale my 
o tym nie wiemy. Troszkę się wzruszyłem. W zasadzie państwo to wszystko znacie 
i mam ogromną świadomość, Ŝe słowa znaczą tutaj tyle, Ŝe są słowami. Warto by 
wreszcie przekuć je w czyn. 
Chciałbym przeczytać pismo kierowane do radnych Rady Miejskiej w Kielcach od 
przyjaciela naszej szkoły, wielkiego artysty, dyrektora naczelnego i artystycznego 
Filharmonii Świętokrzyskiej, pana Jacka Rogali. (w załączeniu do protokołu) 
Szanowni państwo, niechcielibyśmy, by rodzice i uczniowie z SP Nr 16 myśleli źle 
o kieleckiej szkole muzycznej. Nie chcemy tego i prosimy o podjęcie decyzji 
mądrych, Ŝeby, jeśli muszą być bolesne były jak najmniej bolesne. Decyzji 
mądrych. Niech to miasto się rozwija. Niech miasto będzie słynne nie tylko ze 
stadionów, chociaŜ i to jest waŜne. Budujcie stadiony, budujcie akwaparki, 
korzystajmy z tego, to jest nasza ojczyzna. Dziękuję. 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Kielc zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kielcach, 
ul. Toporowskiego 40. 
Pierwszy argument przemawiający za likwidacją szkoły ma charakter 
demograficzny. Na stosunkowo niewielkim obszarze miasta Kielce, na osi ulicy 
Toporowskiego znajdują się cztery szkoły – Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła 
Podstawowa Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 27 i Gimnazjum Nr 3. Wszystkie 
w sąsiedztwie ulicy Toporowskiego. W obszarze działania tych czterech szkół od 
wielu juŜ lat następuje systematyczny spadek liczby dzieci. Podam dla przykładu, 
w sposób stronniczy ale do tego upowaŜniają mnie przedmówcy: w klasie 1A 
Szkoły Podstawowej Nr 16 jest 20 dzieci, w klasie 1B – 12. Nie przesłyszeli się 
państwo, w mieście Kielce jest klasa, która ma dwunastu uczniów. Z ogromną 
radością czytałem, bo była to reklama działalności, mądrych decyzji Rady 
i Prezydenta, jak dobre warunki są w szkole Nr 16. Ale są to skutki decyzji miasta 
i są to pieniądze miasta, za które robi się tą piękną działalność. Jest to pewnym 
zaniedbaniem, co przyznaję ze wstydem, podane przykłady w odniesieniu do 
Szkoły Podstawowej Nr 19 i Nr 27. To są takŜe nasze dzieci, które takŜe samorząd 
gminy Kielce finansuje. Pierwsza rzecz to jest demografia. Liczba dzieci 
w obwodach SP Nr 16, SP Nr 19 i SP Nr 27 spada. W tej sytuacji istnieją 
organizacyjne warunki aby zorganizować, na przyzwoitym poziomie, w dobrych 
warunkach, nauczanie na poziomie szkoły podstawowej nie w trzech a w dwóch 
szkołach. Dlaczego padło na SP Nr 16? Dlatego, Ŝe ta szkoła jest w samym 
centrum omawianego obszaru. W momencie kiedy powstałoby tam gimnazjum, to 
do tego gimnazjum z obszaru od obwodu SP 19 przy ul. Targowej, po obwód 
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SP 27, wszyscy mają mniej więcej blisko. Pozwala to ułoŜyć obwody szkoły 
podstawowej, dla najmłodszych dzieci, w taki sposób, Ŝe nie ma przekraczania 
bardzo ruchliwej ulicy Jesionowej. Taka sytuacja w tej chwili istnieje. Drugi 
argument nakazujący nam przedstawienie Wysokiej Radzie tego wniosku to jest 
ekonomia. Zwrócimy się przy okazji podziału nadwyŜki do Wysokiej Rady 
o przydzielenie środków na podjęcie prac przy realizacji zadania inwestycyjnego 
w Dąbrowie. Dąbrowa od lat, stara Dąbrowa i nowe osiedla Dąbrowa I 
i Dąbrowa II czekają na szkołę. Członkowie tej Rady w poprzedniej kadencji 
wielokrotnie występowali z takimi wnioskami. To zadanie musimy podjąć. Ilość 
środków jaką Rada w Kielcach przeznaczała na edukację w poprzedniej kadencji 
jest imponująca ale takŜe ograniczona. Mamy, jeŜeli chodzi o kraj, wzorcowe 
rozwiązanie dzięki państwu. Problemy płac nauczycielskich, godzin o których tu 
mówiono, pozalekcyjnych, dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo. Te 
rzeczy są naprawdę na wysokim poziome ale dochodzimy w tej chwili do kresu. 
Jesteśmy pod duŜą presją aby podjąć działania, w tej chwili nad nimi pracujemy, 
aby umoŜliwi ć, moŜliwie wszystkim dzieciom bez względu na status materialny 
rodziców, moŜliwość równego zdawania egzaminów zewnętrznych. One dają 
moŜliwość dalszej kariery edukacyjnej. Przygotowujemy, będziemy na najbliŜszym 
posiedzeniu Rady prezentować państwu pomysł na kurs przygotowujący do 
egzaminu zewnętrznego do gimnazjum. Nasze dzieci zdają to dobrze ale wiemy, Ŝe 
są bardzo powaŜne róŜnice związane ze statusem materialnym rodziców i chcemy 
tym najbiedniejszym pomóc. W tej sytuacji, ta propozycja nie idzie w kierunku 
dyskryminowania kogokolwiek, ale stworzenia mimo wszystko, takŜe dzieciom 
z SP 16, godziwych warunków do nauki. To nie będą warunki gorsze niŜ w innych 
szkołach. Zgoda, nie będą tak wspaniałe, bo 12 dzieci w klasie nie będzie, będzie 
25. Poza tym państwo wiedzą ile do subwencji oświatowej juŜ gmina dokłada. 
Stąd, pamiętając o tym, Ŝe przeniesienie dzieci, likwidacja szkoły to jest bardzo 
powaŜny proces, uczciwie i szczerze o wszystkich kosztach, niematerialnych jakie 
poniesie SP 16 rodzicom powiedziałem na zebraniu. Powiedziałem o dorobku Rady 
Pedagogicznej, metodycznym, kulturowym, o pewnej toŜsamości środowiskowej. 
Wiem, to ulega zniszczeniu ale stajemy wobec pewnej konieczności ekonomicznej. 
Tak się złoŜyło, nawiąŜę do wystąpienia pana dyrektora, Ŝe istnieje szansa 
uczynienia, przy tej okazji, przy tej racjonalizacji ekonomicznej o której radni 
mówili w ubiegłej kadencji. Nie mówmy, Ŝe problem wybuchł nagle. Pamiętają 
państwo starania szkoły społecznej, która mieściła się w WDK a obecnie mieści się 
w domu księŜy emerytów. Oni przychodzili i wskazywali – „PrzecieŜ w SP 16 jest 
mało dzieci. Dajcie nam szesnastkę.” Takie były wnioski. Takie rozmowy się 
toczyły. Podczas obrad Komisji Edukacji w ubiegłej kadencji, podczas wizyty 
w szkole u pana dyrektora, była absolutna zgoda co do tego, Ŝe ze szkołą muzyczną 
coś trzeba zrobić i wreszcie ruszyć z tego martwego punktu. To właśnie od 
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kwietnia do tej pory myśmy nad tym pracowali. Analizowaliśmy sytuację we 
wszystkich obwodach, szkołach, prognozy demograficzne i wybraliśmy 
rozwiązanie, w naszym przekonaniu do przyjęcia, pamiętając o wszystkich 
kosztach jakie taka operacja przynosi. Pamiętając o nich chcieliśmy i złoŜyliśmy 
w uzasadnieniu na wniosek Komisji Edukacji pewne deklaracje, które chciałbym 
państwu przytoczyć. We wszystkich trzech szkołach, komisja składająca się 
z dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady i przedstawiciela Wydziału Edukacji 
zinwentaryzuje potrzeby i zrobimy wszystko aby tym dzieciom, poprzez jak 
najlepsze warunki skompensować straty o których mówimy. Jesteśmy gotowi, 
wstępnie w imieniu pana Prezydenta mogę zadeklarować po dzisiejszej Komisji 
Edukacji, Ŝe kwotę 500 tys. zł na kaŜdą z tych szkół, będziemy do państwa 
występować. Oczywiście jest to rząd kwoty, jeŜeli potrzeba będzie 600 tys. zł czy 
450 tys. zł to nie będziemy się targować. Chcemy w tych szkołach poprawić bazę. 
Chcemy w obu szkołach, w ramach programu boisk, juŜ w SP 27 i SP 19, 
niezaleŜnie od tych pieniędzy gdyŜ mamy deklarację od ministra sportu, poprawić 
bazę sportową. Ostatnią sprawą jest kwestia szkoły muzycznej. Jako kurator 
próbowałem coś w tej sprawie pomóc. Kolega Adam na pewno będzie pamiętał jak 
w Śniadeckim organizowaliśmy jedną klasę, czy dwie, Ŝeby dzieci 
z ul. Głowackiego miały bliŜej, mając świadomość tego, Ŝe to jest mordęga. To 
naprawdę jest mordęga, dziecko ze szkoły podstawowej chodzi do szkoły 
muzycznej i gdyby nie matka, która wozi je we wszystkie kierunki, to dziecko nie 
mogłoby się realizować. UŜyję pewnego argumentu, jest on bardzo sentymentalny, 
był taki chłopak z Dębskiej Woli, jeden z najlepszych akordeonistów w tym kraju, 
który przez taką organizację nie mógł zdać matury. Stawaliśmy na głowie. 
Przeszło, minęło, był studentem a nie miał matury i musieliśmy to jakoś załatwić. 
On nie zdał tej matury dlatego, Ŝe był z Dębskiej Woli i ojciec nie mógł go tak 
wozić. Jest to jeszcze student ale bardzo liczący się artysta. Z tych względów 
zwracam się równieŜ do przedstawicieli Szkoły Podstawowej Nr 16, aby państwo 
jednak przyjęli. Czasami człowiek staje w takiej sytuacji Ŝe trzeba trochę ustąpić 
z własnego interesu, który rozumiem, na rzecz interesu szerszego. Tu jest 350-360 
dzieci. Kierując się tymi wszystkimi względami proszę Wysoką Radę o przyjęcie 
tego projektu uchwały. My te wszystkie zobowiązania wypełnimy. Kolega radny 
Siejka mówił, Ŝeby to przesunąć. Rzecz nie jest taka prosta, dyrektor o tym nie 
powiedział, Ŝe on dzwoni bo on najpóźniej w poniedziałek musi dać promesę. Jak 
da promesę to dostanie 400 tys. zł na dokumentację. JeŜeli tą dokumentację zrobi 
na jesieni to jest szansa, na te 20 mln. zł, Ŝe będziemy pierwsi do tych 20 milionów. 
Stąd, mimo Ŝe mamy do końca lutego czas, prośba o to, aby państwo decyzję 
podjęli dziś. Czasami stajemy wszyscy wobec bardzo trudnych wyborów. W tej 
sali, pamiętają radni z ubiegłej kadencji, stawaliśmy przed równie dramatyczną 
sytuacją dotyczącą trzynastki. Mamy w tej chwili jeden z atrybutów województwa, 



 27

umocniliśmy to województwo, to był wkład miasta w to dzieło. Mamy piękny 
obiekt. Szło nam tak strasznie trudno i teraz teŜ nam idzie trudno, ale rzeczy piękne 
zawsze powstają w trudzie.  
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Nie po raz pierwszy kielecki samorząd będzie podejmował decyzję trudną. Decyzję 
wywołującą obawy, protesty i emocje. Decyzję dotyczącą likwidacji szkół. Na całe 
szczęście takich decyzji w historii kieleckiego samorządu dotychczas było 
niewiele, ale po raz pierwszy stawiając nas pod murem, władze miasta chcą 
doprowadzić do konfrontacji dwóch środowisk. Nie chcę odnosić się do istoty 
uzasadnienia projektu uchwały. Obie strony mają rację. Myślę, Ŝe będę 
wyrazicielem wszystkich państwa, po wystąpieniach poprzedników czuję ogromny 
dyskomfort. Gdy po raz pierwszy usłyszałam o tym pomyśle, byłam przekonana, Ŝe 
takiego podwójnego nelsona moŜe wymyślić tylko prezydent Andrzej Sygut. 
NiezaleŜnie od tego jaką decyzję dziś podejmiemy, skrzywdzimy którąś ze stron. 
Tak postępować niewolno. Takich sytuacji stwarzać niewolno. Pan prezydent 
Sygut stawia nas pod pręgierzem. Oto bowiem, gdzieś w Warszawie czeka 
20 milionów złotych. Mam nadzieję, Ŝe one czekają w przeciwieństwie do tych, 
które były w Ministerstwie Oświaty na Centrum Kształcenia Praktycznego. 
Okazało się Ŝe odszedł znajomy dyrektor i odeszły teŜ pieniądze. To co mnie 
zadziwia to tryb postępowania w tej sprawie. Najpierw prowadzi się rozmowy 
w Warszawie, deklaruje konkretny budynek, potem ktoś wykonuje wizualizację na 
murach tego budynku. Gdzie w tym wszystkim jest Komisja Edukacji? Gdzie są 
dyrektorzy tych placówek, nauczyciele, rodzice a wreszcie dzieci? Czy „samorząd 
to Ja” – tak pan pojmuje istotę samorządu terytorialnego? Ten tryb postępowania 
przypomina mi czasy minione, które z takim wstrętem pan prezydent Sygut 
wspomina. Zastanawiam się jakie faktyczne powody decydują o tym, iŜ nie 
moŜemy poczekać. By wszystkie zainteresowane strony mogły się wypowiedzieć 
w tej sprawie. Gdyby nie ogromne zaangaŜowanie rodziców wielu z nas 
dowiedziałoby się o sprawie właśnie tu i teraz. Nie godzę się z takim 
bezalternatywnym stawianiem sprawy. Czy doprawdy nie stać słuŜb prezydenta na 
to by przygotować kilka alternatywnych rozwiązań? W dobrze pojętym interesie 
szkoły muzycznej. Jeśli nie, to za chwilę moja koleŜanka przedstawi propozycje 
Klubu Radnych Lewicy i Demokratów. Jeśli tempo podejmowania niektórych 
uchwał, waŜnych dla miasta zostanie utrzymane, to mieszkańcy miasta pomyślą, Ŝe 
wykonujemy tu jakiś bieg przez płotki. To samo działo się trzy tygodnie temu, na 
poprzedniej sesji. Nie o wszystkim decyduje polityka albo rachunek ekonomiczny. 
Nie zawsze to jest najistotniejsze. Argumenty podnoszone przez rodziców 
i nauczycieli SP Nr 16 w moim przekonaniu bronią się same. Dzieci w tej szkole są 
bezpieczne i szczęśliwe, przywiązane do swoich nauczycieli, do swoich pań – jak 
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to mówią. Jest wysoki poziom nauczania, rodzinna atmosfera, nieliczne klasy, za to 
liczne nagrody i wyróŜnienia. Jak wiele mamy takich szkół? Czy jako 
samorządowcy nie powinniśmy do takich standardów zmierzać? Dlaczego mamy 
słynąć tylko z dworca we Włoszczowie. Nie moŜemy zasłynąć z tego, Ŝe mamy 
nieliczne klasy i bezpieczne szkoły? Prezydent Sygut w odpowiedzi na te 
argumenty mawia tak: „Tak to jest dobra szkoła ale my ją zlikwidujemy.” 
Tymczasem dzieci z szesnastki w trakcie trwającego poniedziałkowego spotkania, 
bo ja teŜ tam byłam i rozmawiałam z rodzicami i dziećmi, pytały mnie czy to jest 
jakiś rodzaj kary? Czy byliśmy niegrzeczni? Niewiarygodne jak dojrzałe pytania 
stawiają ci młodzi ludzie, na które pytania Ŝaden dorosły racjonalnie nie umie 
odpowiedzieć. Zastanawiam się, panie prezydencie, czy to ma być jakiś szczególny 
rodzaj lekcji z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Trzecioklasista juŜ doskonale wie, 
kim jest radny i jaką decyzję dziś w trakcie czwartkowej sesji będzie podejmował. 
Szanowni państwo, panie i panowie radni, apeluję, rozwaŜcie w sercach 
i sumieniach decyzję, którą za chwilę mamy podjąć. Niech polityczne emblematy 
pójdą w kąt. Proponuję, abyśmy dziś zobowiązali pana Prezydenta do 
przygotowania kilku wariantów rozwiązania tej sprawy i wybrali ten najlepszy. 
Najlepszy dla obu stron. Dajmy sobie trochę czasu.  
 
Radna Alicja Obara 
Ja mam ten problem, Ŝe mnie dzisiaj, przekonali do swoich argumentów wszyscy. 
Przekonali mnie rodzice, zarówno rodzice Szkoły Podstawowej Nr 16 jak i rodzice, 
których dzieci uczęszczają do Szkoły Muzycznej, przekonał mnie do swoich 
argumentów pan dyrektor Jaroń, przekonał mnie do swoich argumentów równieŜ 
pan prezydent Sygut. Co z tego wynika? Wynika z tego to, Ŝe niedobrze się stało, 
Ŝe tak pochopnie zagłosowaliście państwo radni, by nie zdejmować tego punktu 
z porządku obrad. Myślę, Ŝe gdyby radni dali sobie więcej czasu zrodziłoby się być 
moŜe wiele pomysłów, by zaistniałą sytuację rozwiązać tak, by obyło się bez 
radykalnych posunięć. Bez tak radykalnych posunięć jak likwidacja dobrej, 
przyjaznej dzieciom szkoły. Jest kilka nowych propozycji. Przedstawili swoją 
propozycję rodzice ze szkoły Nr 16. Ja nie wiem czy to jest dobra propozycja, bo ja 
się z nią tak naprawdę nie zapoznałam. Nie miałam na to czasu. Wczoraj na klubie 
bardzo długo dyskutowaliśmy. TeŜ wypracowaliśmy jakieś propozycje. Nie wiem 
czy one są dobre. Nie wiem czy radni, gdy je dziś przedstawię, będą wiedzieli czy 
to są dobre propozycje. śeby wiedzieć czy te propozycje są dobre trzeba na to 
czasu. Trzeba na to dyskusji. Taką propozycją, jest propozycja, którą podpierał się 
w pewnym sensie pan prezydent Sygut. Pamiętamy przeniesienie Szkoły 
Podstawowej Nr 13, poniewaŜ potrzebny był budynek na potrzeby sądu. Dokonano 
wtedy adaptacji i rozbudowy budynku gimnazjum przy ulicy Prostej, by móc tam 
w dobre warunki przenieść dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 13. Dlaczego nie 
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brano pod uwagę takiej oto propozycji: Szkoła Podstawowa Nr 19 jest szkołą, która 
ma mniej dzieci, do której uczęszcza mniej dzieci niŜ do Szkoły Podstawowej 
Nr 16, ma za to więcej pomieszczeń. Dlaczego nie moŜna wykorzystać części 
pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 19, dobudować pawilonu i przenieść tam 
Gimnazjum Nr 3. Byłaby to identyczna sytuacja jak na ulicy Prostej. Byłyby dwie 
dobre szkoły, tyle Ŝe w jednym miejscu. Trzeba by było oczywiście wyasygnować 
takie pieniądze, mniej więcej takie jak wtedy, kiedy był potrzebny sąd. Teraz jest 
nam potrzebna szkoła muzyczna. UwaŜam, Ŝe jest to jedna z najlepszych 
propozycji jakie wypracowaliśmy. Nie była ona dyskutowana w obecności 
rodziców. Innym pomysłem, chociaŜ zdecydowanie bardziej radykalnym, myślę Ŝe 
gorszym bo polegałby na likwidacji Gimnazjum Nr 3 a wtedy znowu wybuchnie 
jakaś awantura. W czasie gdybyśmy zlikwidowali Gimnazjum Nr 3 trzeba by 
utworzyć dwa zespoły szkół. W jednym pawilonie szkoły Podstawowej Nr 16 
utworzyć gimnazjum i przy Szkole Podstawowej Nr 19 równieŜ utworzyć 
gimnazjum. Byłyby to wtedy dwa zespoły szkół. Wiem Ŝe utworzenie zespołu 
szkół kłóci się z reformą, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie jest bezprawne. 
Oczywiście kaŜda z tych szkół musiałaby dostać pieniądze na modernizację. 
Istnieje kolejna propozycja. Z tego co wiem, pan dyrektor Jaroń mógłby starać się 
o uzyskanie pieniędzy z ministerstwa na modernizację i rozbudowę szkoły wtedy, 
kiedy miałby jakąś własność, jakiś budynek i wystarczający teren pod rozbudowę 
szkoły. Mam wątpliwości, czy to musi być budynek szkolny? W prawie chyba tak 
nie jest napisane, Ŝe musi to być budynek szkolny. To musi być jakiś budynek. 
Modernizacja polega na tym, Ŝe zmienia się cztery okna ale równieŜ na tym, ze jest 
kawałek fundamentów i kawałek ściany i to teŜ moŜna nazwać modernizacją. Jest 
w Kielcach hala zboŜowa. Wiem, Ŝe to nie jest budynek, na bazie którego moŜna 
wybudować szkołę ale szkoła potrzebuje równieŜ miejsca do tego, Ŝeby 
przechowywać instrumenty, jeŜeli moŜna by to było zmodernizować, potrzebuje 
archiwum. Ja nie wiem, nie jestem budowlańcem. Nie znam się, nie wiem co 
moŜna z tej hali zrobić ale jest to własność. Jest to jakaś własność i dobry teren. 
Jest jeszcze szkoła na Herbach. Szkoła, która posiada tylko siedem oddziałów. 
Herby są swoistą pustynią kulturalną. Być moŜe, gdyby tam tą szkołę umiejscowić, 
to byłoby z korzyścią i dla szkoły muzycznej i dla szkoły Podstawowej Nr 16 i dla 
Gimnazjum Nr 3 i dla dzielnicy, która miałaby jakiś ośrodek kulturalny. Nie wiem, 
proszę państwa, czy są to dobre propozycje, czy to są złe propozycje, państwo tego 
teŜ dzisiaj nie będziecie wiedzieć. Na to potrzeba jest czasu. Teraz musicie się 
państwo rozliczyć ze swoim sumieniem jeŜeli zlikwidujecie tą szkołę. Ja na pewno 
będę głosowała przeciw likwidacji tej szkoły. Dla mnie jest za wcześnie na 
podjęcie takiej decyzji.  
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Radny Jan Gierada 
Dobrze wróŜy ta dzisiejsza dyskusja nad tą bardzo istotną sprawą jaką jest Szkoła 
Nr 16 i Szkoła Muzyczna. Zawsze w Ŝyciu naleŜy wybierać mniejsze zło i myślę, 
Ŝe panie i panowie radni dziś takie mniejsze zło wybiorą lub poczekają aby to zło 
nie stało się rzeczywistością. Jest stare powiedzenie, Ŝe jak nie umiesz ocenić strat 
to zysków nie osiągasz. To jest bardzo waŜne powiedzenie, które trzeba sobie 
zakotwiczyć w głowie aby moŜna było myśleć o przyszłości tych dwóch 
powaŜnych jednostek. Dla mnie nie ma tu dziś lepszego dyrektora ani szkoły 
muzycznej, z największym szacunkiem do znanego nam dyrektora ani pani 
dyrektor Szkoły Nr 16. Obydwie jednostki, jak wynika z raportów tych szkół, 
a szczególnie szkoły Nr 16, z nich wynika jakie są to dobre szkoły i kaŜdy kto się 
przygotował do sesji zna te elementy. KaŜdy przeczytał, przeczytał równieŜ 
doskonały raport NajwyŜszej Izby Kontroli, który w sposób druzgocący mówi 
o przekształceniach, które w sposób ekonomiczny nic nie dały, a jeŜeli juŜ to tylko 
w pięciu procentach. Obydwie szkoły są Ŝywym organizmem. Dobry gospodarz 
musi wziąć pod uwagę wszystkie elementy za i przeciw aby wyrobić sobie opinię 
i pogląd na to, co trzeba zrobić. Nie moŜna w sposób jednoznacznie określony 
upatrzyć sobie obiektu, wycelować w niego działo, wystrzelić i zniszczyć. 
Bezpowrotnie go zniszczyć. To nie są kamieniołomy. To jest Ŝywy, bardzo dobry 
organizm. Przez 60 lat, jak mówił pan dyrektor, Ŝadna ekipa w Kielcach nie zrobiła 
w tym temacie nic, Ŝeby Szkole Muzycznej pomóc. Nie ma chyba na tej sali 
Ŝadnego radnego, który by nie powiedział Ŝe raz na zawsze trzeba to zakończyć. 
Zgadzam się z panem prezydentem Sygutem, Ŝe trzeba to wreszcie zacząć robić. 
Tylko jeŜeli dziś rano otrzymuję wiadomość od pana prezydenta, Ŝe w poniedziałek 
musi być promesa, bo jak nie będzie promesy to nic nie będzie, to ja mówię, który 
się wcale od pana na tym gorzej nie zna, a lepiej bo skorzystałem z wielu dopłat 
unijnych, w zeszłym roku na siedem milionów złotych, Ŝe jest to nieprawda. Ta 
promesa moŜe być za miesiąc, za dwa. Pan Prezydent Lubawski mówił, Ŝe rok 
2007 jest rokiem jałowym, poniewaŜ trzeba przygotować projekty. Pierwsze 
umowy będą w listopadzie i grudniu tego roku. Dopiero następne lata pokaŜą, na co 
dane regiony stać, jakie przygotowały projekty i jak wykorzystały swoją szansę, 
jeśli chodzi o pieniądze unijne. Nie mówmy, Ŝe w poniedziałek trzeba ją zawieźć, 
Ŝe musimy dziś podjąć uchwałę. Takich uchwał w tym mieście juŜ parę było. Tak, 
musi być taka uchwała ale niekoniecznie musi być dziś. Nie musi być dzisiaj jak 
moja koleŜanka przedstawiła, jest nauczycielką. W Komisji Edukacji jest kilku 
nauczycieli. Znają się lepiej w tym temacie. Wczoraj siedzieliśmy nad tym 
tematem kilka godzin. Nie dlatego, Ŝe chcieliśmy siedzieć tylko chcemy wyrobić 
sobie opinię co zrobić, Ŝeby było lepiej dla wszystkich. Nie zrobiono Ŝadnej 
analizy. Zleca się wybitnym specjalistom wykonywanie analiz hałasu, natęŜenia 
ruchu na ulicach, zbyt wiele jak wiemy z tego nie wyniknie bo wiemy jaki jest 
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hałas i ruch na ulicach ale zlecamy politechnikom takie analizy i płacimy cięŜkie 
pieniądze. Skoro urzędnicy miasta nie przygotują panu Prezydentowi takich analiz, 
tylko idą jednokierunkowo i według nich najlepszym jest likwidacja „szesnastki”, 
to ja jako menedŜer odpowiadam, Ŝe nawet gdyby tak padło to dałbym kilka 
alternatyw, rozwiązań alternatywnych Ŝeby pokazać Ŝe nie ma innego lepszego 
rozwiązania niŜ likwidacja szkoły Nr 16. Wiem z doświadczenia, nie byle jakiego 
doświadczenia bo pracuję 42 lata, Ŝe wszelkie modernizacje, wszelkie remonty 
budynków, średnie, kapitalne, częstokroć nie przynoszą poŜądanego efektu 
poniewaŜ albo są ograniczone wielkością pomieszczeń, albo samą powierzchnią. 
Jestem przekonany, bezwzględnie jako inŜynier budowlany, Ŝe gdyby dziś, miasto 
wydzieliło działkę, przecieŜ jest tych działek duŜo, na poprzedniej sesji przejęliśmy 
9 hektarów na Stadionie, to na tej działce budując szkołę muzyczną na pewno była 
by ona zrobiona z odpowiednim rozmachem, z odpowiednimi normami, 
z odpowiednią bazą, i wcale nie byłoby to duŜo droŜsze aniŜeli dobudówki, 
przebudówki, modernizacje itd. Bardzo się cieszę, Ŝe mamy bardzo zdolną 
młodzieŜ w SP Nr 16, bardzo uzdolnioną młodzieŜ muzycznie, ubolewam nad tym, 
Ŝe muszą wyjeŜdŜać do innych województw i dobrze by było, Ŝeby ta młodzieŜ 
pozostała w Kielcach. Myślę, Ŝe urzędnicy, nie pan prezydent, bo od tego ma 
urzędników, powinni się dostosować poziomem do tych uczniów ze szkoły 
muzycznej i z „szesnastki”, wziąć się do roboty, w ciągu dwóch trzech tygodni 
opracować porządną analizę merytoryczno – ekonomiczną, przedstawić Wysokiej 
Radzie do wglądu, zrobić porządną naradę ze wszystkimi zainteresowanymi 
i dopiero wtedy przystąpić do dzieła – do głosowania nad tak powaŜną sprawą. 
Osobiście jestem za tym, Ŝeby dzisiejszy temat upadł w takim sensie, Ŝeby 
„szesnastka” nie była likwidowana. Dalej jestem przekonany, Ŝe da się pogodzić 
obie strony. Jeśli w ogóle moŜna mówić, Ŝe są to strony. Pogodzić w takim sensie, 
Ŝe bardzo dobra szkoła Nr 16 powinna zostać i bardzo dobra szkoła muzyczna, 
która boryka się z ogromnymi trudnościami, gdy zobaczyłem łzy w oczach 
dyrektora to sam się wzruszyłem. On ma absolutnie rację, tak tego tematu 
pozostawić nie wolno ale nie wolno równieŜ wycelować w „szesnastkę” 
i zniweczyć ją doszczętnie. Jak powiedziałem zawsze trzeba wybierać mniejsze 
zło, i to mniejsze zło jest wtedy, kiedy widzi się wszystko. Uzdolnione muzycznie 
dzieci nie urodziły się w Kielcach w XXI wieku tylko są od wielu lat i Ŝałuję, Ŝe 
nic w tym temacie nie zrobiono. Dlatego proszę panie i panów radnych, Ŝeby ten 
temat odłoŜyć. Nic się nie stanie, jak będziemy mieli sesję za trzy tygodnie 
i zostanie to postawione na tej sesji. Nawet gdyby miała taka decyzja zapaść, bo ja 
w tej chwili nie jestem przekonany na 100% czy taka ewentualnie nie zapadnie, ale 
optowałbym za tym, Ŝeby ten temat przełoŜyć i zastanowić się na spokojnie, bez 
politycznych podtekstów, bez róŜnych politycznych układów. 
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Radny Adam Jaskóła 
Pozwolę sobie na parę uwag związanych z dzisiejszym tematem sesji. Wywołał 
mnie pan prezydent. Kiedyś gdy był w kuratorium ściśle współpracowaliśmy. 
Udało nam się dobrą metodą liceum Słowackiego przenieść na ul. Gagarina. 
Jakiekolwiek zmiany będą powodować opór mieszkańców. Nie tylko 
mieszkańców, ale rodziców i uczniów. Zafundowano społeczeństwu reformę 
oświaty, która na początku kaŜdego roku kalendarzowego powoduje stan napięcia 
między samorządami, które muszą podejmować decyzje administracyjne 
a mieszkańcami. Co najgorsze – uczestniczą w tym równieŜ dzieci i młodzieŜ, 
o których mówimy, Ŝe chcemy je wychować na takich, którymi będziemy budować 
przyszłość. Profesor Suchodolski pisał kiedyś, Ŝe „Ŝyjemy w epoce zmierzchu 
wychowania a nawet jego likwidacji. Jesteśmy społeczeństwem bez szkół 
wychowujących a moŜe nawet bez wychowania w ogóle.” Dlaczego to 
zacytowałem. Dlatego, Ŝe budowano, co mocno krytykowaliśmy, szkoły molochy. 
Szkoły gdzie było po 2900 uczniów, 1800, kierowałem szkołą, gdzie było 1200 
uczniów, co prawda nie dzieci ale trochę starszych. W latach 70-tych miałem 
uczniów, byłem wychowawcą tych, którzy chodzili na ulicę Seminaryjską, czyli do 
szkół muzycznych. Wtedy juŜ się o tym mówiło, szkoda Ŝe nie wyszło. UwaŜam, 
Ŝe musi wyjść. Popieram głosy moich przedmówców, Ŝe musimy podjąć decyzję 
taką, Ŝe Kielce stać na to, Ŝeby miały Zespół Szkół Muzycznych z prawdziwego 
zdarzenia. Z drugiej strony proponuję państwu Ŝebyśmy się zastanowili nad 
szerszym problemem, nad przyjęciem do wiadomości, Ŝe wychowanie to jest 
proces skomplikowany, wychowanie dokonuje się nie tylko w domu, nie tylko 
w kościele ale równieŜ w szkole. Nie wychowa się, nie będzie się dobrze 
oddziaływać na uczniów, których w klasie mamy czterdziestu. JeŜeli patrzymy na 
dostarczone nam dziś dane, dziękuję dyrekcji i rodzicom SP Nr 16 Ŝe otrzymałem 
te dane, które mówią, Ŝe mamy szesnastu uczniów. Pan prezydent Sygut Ŝachnął 
się z punktu widzenia ekonomicznego i decyzji ministerialnych. Ja się zgadzam, ale 
z drugiej strony w innych klasach mamy po 29-32 uczniów. JeŜeli przeniesiemy 
dzieci z tej szkoły do szkół Nr 19 i Nr 27 to tam juŜ mamy po 23-28 uczniów, to 
o czym my moŜemy mówić? Jaki będzie wpływ na wychowanie. Wtedy ani kurator 
ani prokurator ani rodzic ani policjant, którzy idą do szkoły zgodnie z sugestią 
ministra edukacji nie pomogą. My moŜemy sobie sami pomóc. Chciałbym zwrócić 
państwa uwagę na następujący problem: rodzice ze Szkoły Podstawowej Nr 16 
dołączyli dziś jeszcze jedną koncepcję – najlepsza lokalizacja Szkoły Muzycznej- 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Mają do tego prawo. Ci rodzice 
zintegrowali się tam z całą społecznością szkoły Nr 16. Tam jest ich praca, tam są 
ich osiągnięcia, tam są ich sukcesy. Nie wolno ich lekcewaŜyć. Nie wolno 
lekcewaŜyć uczniów. Nie wolno lekcewaŜyć zaangaŜowania w proces dydaktyczny 
i wychowawczy. My radni, powinniśmy się odnieść równieŜ do tej propozycji. 
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Propozycji ewentualnego usytuowania Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 
Jagiellońskiej 90. Nie wiem czy jest to słuszna koncepcja. Trzeba ją 
przeanalizować. Trzeba dokonać analizy naboru. Trzeba dokonać analizy 
funkcjonowania innych szkół zawodowych w Kielcach, ale trzeba na to zwrócić 
uwagę. Moi przedmówcy mówili o pozostałych koncepcjach. Pamiętajmy, Ŝe 
Szkoła Muzyczna jest prowadzona przez Ministra. Minister daje pieniądza. Druga 
szkoła prowadzona przez Ministra to jest Zespół Szkół Plastycznych. Tam teŜ jest 
teren. Szkoła plastyczna posiada internat. Pustawy internat – wydzierŜawia te 
pomieszczenia. Nie wiem czy na dziś moŜe to być jakaś koncepcja. Podsuwam ją 
pod rozwagę. NaleŜałoby dokonać teŜ takiej analizy. W tym rejonie są szkoły 
zawodowe, jest równieŜ liceum. Są tam piękne obiekty – moŜe by się zastanowić 
nad taką analizą. Generalnie proponuję i podpisuję się pod wnioskami, które były 
zgłaszane, odłóŜmy decyzję. Dokonajmy głębszej analizy, Ŝeby nikogo nie 
skrzywdzić a podjąć ją we własnym sumieniu tak, jak obiecywaliśmy 
współpracować z naszymi wyborcami, którzy na nas zagłosowali nie tak dawno. 
 
Radny Władysław Burzawa ad vocem 
Mam pytanie do radnego Jaskóły, poniewaŜ jestem radnym od kilku kadencji, 
chciałem go zapytać. Pan pracował w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty i niech 
nam pan przypomni czy pan łączył klasy czy pan dzielił je na mniejsze? Jeśli by 
nam mógł pan to przypomnieć to bardzo byśmy prosili. PoniewaŜ jak pan 
zauwaŜył, duŜe klasy to jest gorsze wychowanie, czyli rozumiem, Ŝe pan dzielił te 
klasy. Proszę nam to przypomnieć.  
 
Radny Adam Jaskóła 
Tak, łączyliśmy, ale powtarzam, nie wolno tej głupoty drugi raz robić. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Moi przedmówcy duŜo mówili o likwidacji szkoły Nr 16. Myślę, Ŝe tego problemu 
moŜna było uniknąć. Jestem radnym drugiej kadencji i pamiętam w poprzedniej 
kadencji gdy przewodniczący Komisji, którym był teŜ Jacek Wołowiec, 
wielokrotnie zwracaliśmy się do pana prezydenta Syguta o przedstawienie, było to 
około 2-3 lata temu, sieci szkół, które mają być zlikwidowane. Pan prezydent 
twierdził, Ŝe prowadzone są analiz i przedstawi nam sieć szkół do zlikwidowania. 
JeŜeli pan prezydent przedstawiłby nam sieć szkół do zlikwidowania to myślę, Ŝe 
napięcia, które są w społeczeństwie, społeczeństwie rodziców, uczniów, dzieci, na 
pewno nie byłoby tego problemu. JeŜeli byłaby informacja, Ŝe szkoła ma być 
zlikwidowana, przez okres dwóch lat sama szkoła by wygasła. Rodzice nie 
dawaliby dzieci do tej szkoły. Myślę, Ŝe jest tu brak jakiegoś przepływu informacji. 
Trzeba pewne informacje przekazać ludziom, Ŝe będzie likwidowana szkoła, nie 
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konkretnie ale Ŝe w tym rejonie będzie likwidowana jedna szkoła. Ludziom taka 
wiedza jest potrzebna. Nie stawiajmy teraz nauczycieli i uczniów w problemie 
i stresie. RównieŜ twierdzę, Ŝe rodzice mają uzasadnione pretensje. MoŜna tego 
było uniknąć gdyby tylko był przepływ informacji między władzą miasta 
a społecznością. Chciałem się odnieść teŜ do drugiej sprawy – sprawy budowy 
campusu muzycznego, czy teŜ całego obiektu muzycznego, w który pan dyrektor 
jest zaangaŜowany sercem. Widać tu duszę artysty, który chce stworzyć dzieło dla 
Kielc. On jest w to właściwie bezpośrednio zaangaŜowany. On wkłada w to swoje 
Ŝycie i swoją energię i swoją wiedzę. Trzeba docenić takiego dyrektora, który chce 
zrobić coś dla tych dzieci i jednocześnie coś dla miasta. Obiekt, który powstanie to 
jest obiekt kultury, który będzie właściwie przeznaczony dla miasta. Będzie to 
wizytówką miasta. Bardzo się z tego cieszę, Ŝe są tacy dyrektorzy i Ŝe podejmują 
takie problemy. Trzeba się teraz zastanowić nad sprawą następującą: na pewno ten 
campus nie będzie kosztował 20 mln. zł bo sama modernizacja tyle będzie 
kosztować. Za rok, dwa, pan dyrektor przyjdzie do rady miasta o kwotę nowych 
20 mln. zł na dokończenie inwestycji. Trzeba się zastanowić jak pomóc 
dyrektorowi. Są wydziały inwestycyjne w mieście, które teŜ powinny wesprzeć 
pana dyrektora w jego dziele. Jest to bardzo słuszne dzieło. JeŜeli będzie potrzeba 
dołoŜenia środków to myślę, Ŝe wszyscy radni teŜ podniosą głos na to, Ŝeby 
otworzyć te środki. 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Chciałbym usłyszeć odpowiedź na pytania, które tu zostały zadane. Chciałbym 
równieŜ poprosić o uściślenie nieścisłości, które się pojawiły pomiędzy 
wypowiedziami pana dyrektora i pana prezydenta. Po pierwsze chciałem się 
dowiedzieć na podstawie jakich przesłanek wiemy o tych 20 mln. zł? W jakim 
tytule zostały zapisane te pieniądze, poniewaŜ niektórzy radni twierdzą, Ŝe jest to 
nieprawda, Ŝe moŜna to zrobić za pół roku lub za rok? Chciałbym, Ŝeby pan 
prezydent powiedział na podstawie jakiego tytułu, w jakim miejscu zapisane jest to, 
Ŝe dostaniemy 20 mln. zł i Ŝe ta promesa wygaśnie po poniedziałku? Czy jest 
moŜliwość, Ŝe za miesiąc, gdybyśmy podjęli taką decyzję, jeszcze te 20 mln. zł 
będą czy ich nie będzie? Kolejna prośba by pan prezydent wyjaśnił, bo tu teŜ były 
nieścisłości, pojawiały się informacje, Ŝe chodzi tu o budynek, który moglibyśmy 
przekształcić, przebudować, wyremontować, czy moŜe to być równieŜ prawo 
własności do nieruchomości gruntowej, ewentualnie pod budowę takiej szkoły 
w przyszłości?  
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Na początku chcę podziękować koledze Adasiowi Jaskóle. Jak przenosiliśmy 
z ruiny szkołę na ul. Słowackiego, ówczesny kierownik internatu a obecnie 
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dyrektor, jest to poŜytek tej wojny, pan Sawadro zorganizował całą młodzieŜ 
mieszkającą w internacie przeciwko Jaskóle i Sygutowi. Bój, dziennikarze są 
młodzi i tego nie pamiętają, ale starzy pamiętają, był koniec świata. W wyniku tego 
końca świata powstało dzieło – Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego, które 
w tej chwili weszło w procedury ubiegania się o międzynarodową maturę. Drugi 
mój przypadek, słynna „trzynastka”. Toczyliśmy boje, tu w tej sali, trochę inaczej 
stołki były, mamy dzieło piękne. Tu w tej sali, kolega radny, szef SLD pamięta, 
wnoszono trumnę. Powstaje ogromnie piękne dzieło, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna. Placówka niezbędna miastu. Te przykłady podaję po to, Ŝeby 
przypomnieć to co powiedziałem przed przerwą, to są naprawdę trudne decyzje ale 
te przykłady, niezwykle trudnych decyzji kiedy się wszyscy za łby wodzili, dały 
piękne owoce. Bez względu na to czy podejmowało te decyzje SLD czy prawa 
strona. Rzecz jest strasznie powaŜna i ja uzupełnię to co poprzednio mówiłem. 
Zrobimy wszystko aby całe klasy w nauczaniu początkowym (od 1 do 3) szły 
z wychowawcami. W klasach 4-6, Ŝeby szedł albo wychowawca albo nauczyciel 
który ma największą liczbę godzin, Ŝeby ten stres był jak najmniejszy. Teraz do 
pana redaktora Burdy – „sami plebejusze a mają Kordiana dusze”. Większość 
z państwa domaga się Ŝeby rzecz odłoŜyć, to jest strategia Kordiana, zrobić 
wszystko, Ŝeby nie zrobić nic. W ten sposób te sześćdziesiąt lat upłynęło. Za 
kaŜdym razem pojawiało się: „słuchajcie, mamy waŜniejszy problem”. W efekcie 
jest jak jest. Dlatego jestem przekonany, Ŝe strategia Kordiana w tej chwili jest 
strategią do odrzucenia. Jest taka ksiąŜka o tym, co by było gdyby zabił Cara. 
Zemdlał jak państwo pamiętacie, bo był taki. W stresie był, bił się z myślami 
i zemdlał. Ciekawe co by było gdyby zabił. Teraz ad rem. Pani przewodnicząca 
raczyła powiedzieć, Ŝe ja zakładam podwójne nelsony. Wydaje mi się, Ŝe te 
przykłady, które pokazałem, z tymi podwójnymi nelsonami dały jednak owoc 
stokrotny, uŜywając języka biblijnego, stąd proszę o wybaczenie, Ŝe jeŜeli 
zastosowałem, co nie było zamiarem, to przepraszam. JeŜeli chodzi o Centrum 
Kształcenia Praktycznego, które nic z tą rzeczą nie ma, jako kurator chciałem to 
zrobić w Kielcach ale ówczesna Rada powiedziała, Ŝe nie chce. Dlatego Centrum 
jest w Starachowicach. To była teŜ postawa Kordiana. Nie byliśmy tu wtedy 
gotowi. Ludzie w Starachowicach byli gotowi i mają Centrum Kształcenia 
Praktycznego a my w tej chwili go nie mamy i muszę zabiegać o te sprawy w taki 
sposób jak pani przewodnicząca zna i nie zawsze się to udaje. Mówię o tym 
dlatego, Ŝe teraz jest podobna sytuacja. Pojawia się na mgnienie oka okazja. MoŜna 
się ze mną nie zgadzać, ale ja namawiam państwa, trzeba łapać okazję bo moŜe się 
nie powtórzyć. Stąd namawiam państwa do tego, mimo wszystko, ryzyka. JeŜeli 
chodzi o to co kolega Jan pyta jak to jest z tą promesą, Ŝe w poniedziałek 
niemoŜliwe. OtóŜ rzecz była taka: w czasie ostatniej rozmowy, którą mieliśmy 
z panem dyrektorem Celedą, panem dyrektorem Jaroniem, on nam ustalił pewien 
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harmonogram. W tym harmonogramie była data 10 stycznia, jako data do której 
kolega dyrektor przedstawi projekt aby się ubiegać o pieniądze, 400 tys. zł na 
dokumentację. Taka była umowa. Stąd ja mówię o poniedziałku, bo dyrektor 
dzwoni i mówi: „jest posiedzenie Rady dziś, w czwartek, dlatego ja nie wywiąŜę 
się z tego terminu do 10 stycznia”. Stąd pojawił się ten poniedziałek, w tym 
kontekście. Taka była umowa. W tym harmonogramie, który sobie ustaliliśmy. 
Było to chyba w listopadzie. „Pan mi złoŜy do 10 stycznia promesę i wniosek a ja 
nadam bieg o pieniądze na dokumentację.” Tylko w tym znaczeniu ja tego 
uŜywałem. Padło stwierdzenie, Ŝe „szesnastka” jest najlepsza. Wyniki egzaminów 
zewnętrznych, które są najlepszą miarą pracy szkół, jeŜeli chodzi o szkoły 
ponadgimnazjalne, gimnazjalne i podstawowe, jeŜeli chodzi o Kielce, są 
zaskakująco dobre w skali kraju. To jest powód do naszej dumy. Dlatego, to jest 
dla mnie punkt odniesienia. Wszystkie kolejne informacje podsumowania tych 
egzaminów mówią, Ŝe Kielce, tylko miasto, ma wyniki wyŜsze od średniej 
krajowej. To jest efekt tych decyzji, takŜe finansowych, które państwo 
podejmowali. W przedmiocie liczby dzieci w oddziale. Ja to powtarzam 
w nieskończoność i z tego powodu, w tym maglu w zaprzyjaźnionej gazecie 
nieustannie się mi to wypomina, Ŝe Sygut mówi, Ŝe klasy powinny być liczne. Ja 
przytaczam wyniki badań polskich i zagranicznych, które mówią Ŝe nie ma 
korelacji między liczbą uczniów w klasie, do 35, a wynikami dydaktycznymi. 
Oczywiście nie oznacza to, Ŝe w klasie liczniejszej nauczyciel musi się cięŜej 
napracować. Wynik jest taki. To Ŝe jest 30 uczniów to nie jest nieszczęście. WaŜne 
jest aby te zajęcia były dobrze przeprowadzone, aby były zajęcia dodatkowe, które 
pozwolą wyrównać braki, nadrobić, przygotować do ekstra wymagań. JeŜeli chodzi 
o wyniki pracy naszych szkół to ja jestem z nich wszystkich dumny. W ferworze tej 
dyskusji wychodzi na to, Ŝe cała reszta pracuje gorzej. Przy tych emocjach padły 
niezwykle krzywdzące stwierdzenia pod adresem Gimnazjum Nr 3 w „szesnastce” 
i pod adresem składu socjalnego szkół muzycznych. Było tego przykro słuchać, jak 
się mówi o koledze, Ŝe „u ciebie to jest niebezpiecznie i się wszyscy narkotyzują 
i robią jeszcze inne gorsze rzeczy”. Tak nie wolno. Mamy wszystkie szkoły 
w Kielcach naprawdę dobre. Są na to dowody. Padła rzeczywiście propozycja, aby 
do „szesnastki” doprowadzić gimnazjum i zrobić zespół szkół. Tylko Ŝe tam jest 
ponad 800 dzieci. Dziewiętnastka plus SP. Pani Alicjo, byliśmy wczoraj 
w Gimnazjum Nr 3. Ta szkoła ma tylko zmienić adres. Nic więcej. Ma przejść 200 
metrów dalej. Co się działo? Była wielka wojna i protesty. JeŜeli my mamy 
problem jednej szkoły, jednej społeczności i taka to jest zagwozdka, to jak my 
sobie ufundujemy dwie albo cztery szkoły, to będziemy mieć rewolucję w całym 
mieście. KaŜda społeczność będzie protestować. Z punktu widzenia samego 
procesu przekonywania, jeŜeli mamy w tej chwili: „trójka” powiedziała nie, my nie 
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chcemy się przeprowadzać, byliśmy obydwoje, powiedzieli Ŝe są szczęśliwi? 
Powiedzieli, Ŝe nie chcą.  
 
Radna Alicja Obara z sali 
Do szesnastki nie chcą, propozycji dziewiętnastki nie było. 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Poza tym SP Nr 19 jest na samym końcu tego obszaru. Poza tym nazwę to 
symbolicznie: nie likwidujmy Jurka Kowalika. Pan Jerzy Kowalik po latach 
zorganizował bardzo dobre liceum, przygotował internat pod potrzeby sportowców 
a tu pada propozycja – „zlikwidujmy Kowalika”. Tak nie wolno. Mnie nie 
likwidujcie ale Stacha tak. Za chwileczkę pan Jerzy Kowalik przybędzie tu ze 
wszystkimi swoimi uczniami, rodzicami i nauczycielami i będziemy dalej stosować 
strategię Kordiana. Wydaje mi się, Ŝe w związku z tym te inne propozycje 
spowodują to, Ŝe decyzji nie podejmiemy a będziemy antagonizować, takŜe między 
sobą, kolejne grupy społeczne. Stąd nie wydaje mi się Ŝeby to była dobra droga. 
JeŜeli chodzi o bazę zboŜową to te obiekty się nie nadają na szkołę w Ŝadnej 
mierze. Istotą porozumienia, które myśmy z Ministerstwem Kultury osiągnęli było 
to, Ŝe on mówi: „dajcie szkołę, budynek szkolny, a ja go zmodernizuję i rozbuduję 
na szkołę muzyczną”. Czy ja dobrze mówię? Tak to wygląda. Stąd, odpowiadając 
koledze Gągorowskiemu, nie moŜe być to parcela, Ŝe dajemy akt własności. Nie. 
Skąd się wzięły w ogóle te pieniądze? Te pieniądze pojawiły się z Unii 
Europejskiej do wyłącznej dyspozycji Ministra Kultury i tych pieniędzy nie ma 
duŜo. Jak zwykle w Polsce, kto pierwszy ten lepszy. Czy były inne alternatywy? 
Myśmy analizowali szkoła po szkole i podstawowej i gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej. Ten rejon miasta okazał się być najmniej dolegliwy przy 
takich okazjach. Inne decyzje byłyby bardziej dolegliwe. Czy sukcesy i osiągnięcia 
SP Nr 16 zostaną przeniesione do innych szkół? Absolutnie tak. JeŜeli nauczyciele 
są tak dobrzy, jak państwo mówicie, a ja jestem tego samego zdania, to ci 
nauczyciele ubogacą te zespoły. Nie zamierzamy takŜe stracić dyrekcji tej szkoły, 
która jest bardzo dobra. Chcemy to, co w tej szkole tkwi, w sensie potencjału 
pedagogicznego, organizatorskiego, chcemy to wykorzystać. Dlaczego 
w poprzednich latach nie była przeprowadzona analiza szkół do likwidacji? Takie 
wyprzedzenie. Panie radny, niestety tu wkracza polityka. JeŜeli byśmy ogłosili, 
dwa lata temu, Ŝe zlikwidujemy SP Nr 16, Ŝe zlikwidujemy SP Nr 34, to w czasie 
ostatniej kampanii wyborczej cała dyskusja zogniskowałaby się w tych dwóch, 
trzech punktach miasta i prowadzona by była pod tytułem: „kto tą szkołę uratuje”. 
Niestety decyzja o tym, Ŝe ma być budynek dla szkoły muzycznej zapadła de facto 
w kwietniu ubiegłego roku. Myśmy dyskretnie nad tym pracowali, nic nie mówili, 
bo po drodze były wybory. Tej logiki demokratycznego państwa nie zmienimy. 
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Wiadomo, Ŝe przed wyborami mówi się róŜne rzeczy. Przy całym szacunku dla 
wszystkich ugrupowań, przed wyborami uprawia się propagandę, która ma nam 
dać władzę. Nikt przytomny nie powie: „zlikwiduję wam szkołę a wy na mnie 
głosujcie”. Czy ja pana przekonałem – nie. Ja jestem skromnym zastępcą wójta 
a nie politykiem. JeŜeli chodzi o Komisję Edukacji, zarzut był taki, Ŝe za późno. 
Przepraszam ale doniosę na radnych. Rzecz była taka, Ŝe myśmy zaplanowali 
posiedzenie Komisji Edukacji, nikomu nie mówiąc a zwłaszcza mediom, bo 
chcieliśmy najpierw rozmawiać z radnymi z Komisji Edukacji, potem chcieliśmy 
rozmawiać z Radą Pedagogiczną i rodzicami, ale przyszedł jeden radny do 
dyrektora Tomali i zapytał „jakie masz plany”. Ten niesubordynowany przed 
radnym stanął i wszystko powiedział co będzie. No i przeczytali wszyscy 
w gazecie. Potem powstała głupia sytuacja, bo pani radna Alicja nie wie nic 
a radny Gierada wie wszystko. Potem państwo macie uzasadnione pretensje do 
urzędnika ale nie myśmy to spowodowali. Myśmy chcieli naprawdę dyskretnie, 
w gronie radnych rzecz przedyskutować. Pani przewodnicząca mówiła Ŝeby 
przedstawić kilka alternatywnych rozwiązań. Na etapie analiz mieliśmy inne 
pomysły ale z tych wszystkich, ten okazał się w naszym przekonaniu najmniej 
dolegliwy i prowadzący do najlepszego osiągnięcia zamierzonego celu. MoŜna się 
z tym rozumowaniem nie zgadzać. Przed głosowaniem proszę państwa, większość 
z państwa ma doświadczenie w podejmowanych naprawdę trudnych decyzjach i te 
trudne decyzje jak powtórzę jeszcze raz, doprowadziły do pięknych efektów. 
Apelując o zaakceptowanie tego pomysłu, proszę państwa o to.  
 
Radna Alicja Obara 
Panie prezydencie, chciałabym, w tej chwili tylko o sprawach merytorycznych, bez 
całej otoczki, która szkoła lepsza a która szkoła gorsza, kto politycznie ma rację itd. 
Chciałam tylko zwrócić panu prezydentowi uwagę, Ŝe te propozycje, te pomysły 
o których mówiłam i na które pan odpowiedział to są pańskie odpowiedzi. To nie 
są sprawy skonsultowane z radnymi i to nie są sprawy skonsultowane np. 
z uczniami, nauczycielami czy rodzicami np. Gimnazjum Nr 3. Mówię na przykład. 
To jest tylko pańskie zdanie. Ja wciąŜ idę w jednym kierunku. Troszkę czasu, by 
moŜna było to uczciwie przedyskutować. Uczciwie przedyskutować kolejne 
propozycje, Ŝebyśmy wszyscy mieli czyste sumienie. Pan panie prezydencie teŜ.  
 
Artur Gierada Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Chciałem się odnieść do dwóch spraw, zostałem tu jakby dotknięty nawet przez 
pana prezydenta, który powiedział tu w kontekście artykułu w Gazecie Wyborczej, 
Ŝe któryś z radnych przyszedł do dyrektora Tomali wziął od niego materiały 
i później te materiały ukazały się w Gazecie Wyborczej. Tutaj takie sprostowanie, 
mam nadzieję, Ŝe dyrektor Tomala jeśli zechce to potwierdzi tą informację, Ŝe 
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przyszedłem do dyrektora Tomali, z tym, Ŝe zadałem mu konkretne pytania i nie 
brałem od niego Ŝadnych materiałów. Wydaje mi się, a nawet jestem przekonany 
o tym, Ŝe radny powinien się interesować a po drugie to nie ja zapytałem dyrektora 
co ma być robione z daną szkołą tylko ja mu przedstawiłem to co ma być robione 
z tą szkołą, jakie informacje uzyskałem od osób spoza Rady i osób spoza Urzędu 
Miasta. To tylko takie sprostowanie. Nie ja poszedłem do Gazety Wyborczej to 
gazeta Wyborcza zadzwoniła do mnie równieŜ z konkretnymi pytaniami. To jest 
jedna rzecz, a druga, Ŝeby się troszeczkę odgryźć panu prezydentowi, to chciałem 
powiedzieć i poprosić o sprostowanie pana prezydenta, bo on jakby w pewnym 
sensie tutaj, wprawdzie jest osobą inteligentną i erudytą, świetnym mówcą 
i werbalistą ale teŜ pooddaje taką małą manipulację. Pierwszy to jest kolejny 
argument, który równieŜ wczoraj był poruszany w Gimnazjum Nr 3 i wygląda na 
to, Ŝe to pan prezydent chce skonfliktować środowisko szkoły muzycznej, 
Gimnazjum Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 16 – mówię tu o tych narkotykach, 
które według pana prezydenta są głównym argumentem czy jednym z argumentów 
Ŝeby likwidować „szesnastkę”, Ŝe jej rodzice zarzucają złą pracę innym szkołom. 
Przypominam i mówiłem o tym panu prezydentowi, Ŝe ten temat był juŜ poruszany 
i między innymi równieŜ w szkole muzycznej było mówione Ŝe tam się 
narkotyków nie bierze a w innych szkołach się bierze. Wiem, Ŝe tonący się brzytwy 
chwyta. Druga kwestia to konkretne pytanie o ilość uczniów, bo prezydent 
w swoim wystąpieniu powiedział, Ŝe w szkole Nr 16 jest ich 350, z kolei 
w materiałach przygotowanych przez jego wydział mamy ich ponad 400. Wydaje 
mi się, Ŝe jest to teŜ takie niedoprecyzowanie. 
 
Radny Jan Gierada 
Spokojnie ludzie, nie dajmy się zwariować. Pan prezydent Sygut mnie przekonał, 
Ŝe trzeba sobie dać minimum czternaście dni, przetrawić dzisiejszą dyskusję, 
zresztą merytoryczną i dobrą dyskusję, takiej się spodziewałem od początku. Nie 
przepadnie Ŝadne 400 tys. zł na dokumentację, nie ma pan Ŝadnego papieru, są to 
obiecanki, których ja równieŜ mam wiele. Takie rzeczy trwają miesiącami, wie pan 
doskonale, Ŝe moŜna spotkać się przy kawie i usłyszeć: „złóŜcie a ja to gdzieś tam 
pchnę, jak dacie szkołę to ja ją przekształcę”. A gdy dacie szkołę, którą trzeba 
rozebrać to nie zostanie parcela o której Gagorowski mówi? Parcela teŜ wchodzi 
w rachubę i niech pan nie mówi, Ŝe nie wchodzi w rachubę tylko musi być jakaś 
szkoła. Wszystko wchodzi w rachubę, co jest logiczne i taka jest prawda. Artur 
niepotrzebnie o jakiejś kokainie mówi bo co ma wspólnego kokaina z muzyką? Ma 
bo oni duŜo grają, jak biorą to grają cały czas ale chyba nie o to chodzi. Wszędzie 
uŜywają narkotyków, moŜe w tej szkole akurat najmniej. To nie jest Ŝaden 
argument – to tak na marginesie. Wydaje mi się, Ŝe trzeba naprawdę odczekać dwa 
tygodnie czasu. Apeluję do pana Krzysztofa Słonia, człowieka rozsądnego, takiego 
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jak i poprzednik, Ŝeby zwołał specjalną, gdy zajdzie taka potrzeba bo za to nam 
płacą, sesję za tydzień. Nic się nie stanie za dwa tygodnie czasu jak się spotkamy 
pod koniec stycznia i poświęcimy dwie godziny czasu temu tematowi rozeznając 
go dogłębnie. Nie ma tej sytuacji rozeznanej. To wszystko jest dzisiaj szarpaniem 
za sukno, kto jest mocniejszy. W sposób kapitalny podobało mi się wystąpienie 
pani z SP Nr 16, która jest do dzisiejszej sesji przygotowana tak samo jak radni. 
Wierzę i ufam, Ŝe dzisiaj kaŜdy z nas zarówno z prawej i lewej, ja się w politykę 
nie bawię, szukam rozwiązań merytorycznych a nie politycznych, Ŝe za dwa 
tygodnie nie będzie dłuŜszej dyskusji jak godzina i wszyscy podniesiemy rękę 
wierząc, Ŝe ta decyzja, moŜe nawet ta o której Andrzej mówi, jest dobra. Dzisiaj 
nie mamy prawa tego zrobić. 
 
Radny Robert Siejka 
Jestem zdumiony szczerością wypowiedzi pana prezydenta Syguta dotyczącą 
kalkulacji wyborczych. Gratuluję tej wypowiedzi. Jest to dla mnie rzecz 
zdumiewająca. W tym kontekście chciałem zapytać, nie tylko w dziedzinie 
oświatowej, czy zamierzacie państwo jeszcze czymś nas radnych i kielczan 
zaskoczyć? Bo jeśli tak to prosiłbym Ŝeby to się odbywało wcześniej, nie z dnia na 
dzień, tak jak to się odbyło w przypadku projektu likwidacji Szkoły Podstawowej 
Nr 16. 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Panie prezydencie, pragnę w pana stronę skierować jedno pytanie. Co się stanie 
jeśli rodzice Szkoły Podstawowej Nr 16 wykorzystają drogę odwoławczą, 
zakładając Ŝe dziś Rada podejmie uchwałę o zlikwidowaniu Szkoły Podstawowej 
Nr 16? Rodzice i nauczyciele wykorzystają drogę odwoławczą i w konsekwencji, 
zakładając oczywiście hipotetycznie taką sytuację, któraś z instancji wyŜszej 
podejmie decyzję o tym, Ŝe szkoła winna dalej funkcjonować. Czy jest pan w tej 
konkretnej sytuacji przygotowany na plan B? 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
Czy będziemy zaskakiwać? Panie Robercie, my nikogo nie zaskakujemy. 
Procedurę likwidacji szkoły określa prawo. My państwu dziś proponujemy 
przyjęcie uchwały o zamiarze. Między końcem lutego a 31 sierpnia jest czas na 
konsultacje, stanowisko kuratora, zawiadomienie rodziców. To wszystko jest 
rozpisane przez ustawodawcę. Tu nie ma elementu zaskoczenia. Czy byśmy tę 
procedurę zaczęli w listopadzie, czy w lutym, pan Przewodniczący wyznaczył na 
27 lutego posiedzenie, to nie jest zaskakiwanie. Nie podzielam pańskich obaw. Co 
się stanie, gdy rodzice się odwołają? Wariant pierwszy, Ŝe nie będziemy mieć 
szkoły muzycznej. Wariant drugi, Ŝe nie będziemy mieć „szesnastki”. Innych 
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wariantów nie ma. Z prawnego punktu widzenia, nadzór pedagogiczny, który 
uosabia pan Kurator, moŜe negatywnie zaopiniować uchwałę Rady Miasta tylko 
w jednym przypadku – gdy procedura, bądź ona sama jest sprzeczna z prawem. 
Takiej sytuacji na 100% nie ma. JeŜeli by się państwo odwołali do Sądu 
Administracyjnego, Sąd Administracyjny nie bierze pod uwagę Ŝadnych przesłanek 
merytorycznych, bo nie jest on od tego, tylko wyłącznie przesłanki prawne. Tę 
pewność opieram na niezwykle medialnej, głośnej sprawie w jakiejś wsi, gdzie jak 
informowali dziennikarze wójt zlikwidował szkołę. Zamknął ją a równolegle trwał 
proces. Po półtora roku, czy teŜ roku ogłoszono wyrok w tej sprawie. Pan wójt 
zlikwidował szkołę zgodnie z prawem i ani pan Minister Giertych, ani inni 
urzędnicy szczebla regionalnego, którzy w tej sprawie się wypowiadali, nie 
spowodowali zmiany tej decyzji. Ten casus świadczy o tym, Ŝe demokracja 
w Polsce ma się dobrze a samorządy kwitną.  
 
Radny Jan Gierada 
Nazwę to po inŜyniersku, Ŝe są to jaja. Znaczy, Ŝe jak ktoś się odwoła od decyzji to 
juŜ jest nieboszczyk w sprawie? Pan prezydent mówi, Ŝe jak się odwoła to do 
końca sierpnia, czyli sam pan sobie zaprzecza, temu co pan powiedział. Na to 
zwróciłem uwagę. Nie moŜna projektować czegoś na co się nie ma aktu. Ja sobie 
mogę przyjść na plac Partyzantów i zaprojektować sobie garaŜ. Nie moŜna 
otrzymać 400 tys. zł na coś, co nie jest własnością. Dopiero moŜe być własnością 
szkoły muzycznej. W związku z powyŜszym, jeŜeli taka sytuacja jest, to po co ta 
cała improwizacja? Jeszcze raz powtarzam, jest to improwizacja, która jest dobra 
w „dziada” a nie tutaj. NaleŜałoby to przetrawić i namawiam wszystkich do tego. 
Nic nie przepadnie nikomu i nie róbmy cyrków z tego, Ŝe wszystko przepadnie jak 
dzisiaj nie podejmiemy uchwały. Nieprawda. KaŜdy ma prawo się odwołać od 
decyzji. Czasami trwa to miesiąc, dwa trzy a czasami lata. Myślę, Ŝe jeŜeli 
podejmiemy dzisiaj dobrą decyzję, czyli odłoŜymy to w czasie, to następna będzie 
taka, Ŝe nikt się nie będzie od niczego odwoływał. Taka jest rola kaŜdego tu 
radnego.  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta z sali 
Nie jestem stroną w tej dyskusji. Radny wnioskuje do radnych a nie do mnie.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Ja tylko krótko ad vocem tego co powiedział radny Gierada. MoŜna to przełoŜyć, 
oczywiście moŜna to przełoŜyć na miesiąc, dwa trzy albo na sześćdziesiąt 
następnych lat, tylko po co? 
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Radny Tomasz Bogucki 
Ja w kwestii formalnej. Statut tego miasta przewiduje wypowiedź ad vocem raz 
w danym punkcie. W tej chwili pan rozdziela głosy dowolnie w formie ad vocem 
i dowolną ilość razy. Albo prawo, które kiedyś na tej sali sami stanowiliśmy 
obowiązuje albo jest wolnoamerykanka. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Panie przewodniczący, zakwalifikowałem wypowiedzi radnych jako zapytania 
w temacie. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
Ze względu na waŜkość sprawy w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz 
Klubu Platformy Obywatelskiej proszę o 20-minutową przerwę przed 
rozpoczęciem głosowania.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 20 - minutową przerwę. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wobec wyczerpania listy 
mówców poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kielcach, ul. Toporowskiego 40. 
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji i Kultury. 
 
Głosowanie:  
Za    - 20 
Przeciw   - 5 
Wstrzymało się  - 2 
 
Radny Adam Jaskóła 
Wnoszę o reasumpcję głosowania. Elektroniczny system najprawdopodobniej źle 
zadziałam, naciskałem przycisk „przeciw” a system zaliczył go jako głos „za”.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddaję pod głosowanie wniosek radnego Adama Jaskóły dot. przeprowadzenia 
ponownego głosowania projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej Nr 16 w Kielcach, ul. Toporowskiego 40. 
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Głosowanie:  
Za    - 14 
Przeciw   - 8 
Wstrzymało się  - 2 
Wniosek przyjęto. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddaję ponownie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kielcach, ul. Toporowskiego 40. 
 
Głosowanie:  
Za    - 19 
Przeciw   - 6 
Wstrzymało się  - 2 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/62/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kielcach, 
ul. Toporowskiego 40. 
 
Do pkt. 8.7 
 
Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów 
i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 
Uchwała dotyczy środków, które mamy szansę zebrać w roku bieŜącym z tytułu 
opłat i kar. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym, proponujemy rozdział tych 
środków, koszyki, cele ustawowe z takim załoŜeniem, Ŝe ¾ na zamierzenia 
i zadania inwestycyjne, około 9% na edukację i sprawy społeczne i 5% na zieleń.  
 
Projekt 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 IV/63/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków 
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Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2007 rok. 
 
Do pkt. 8.8 
 
Jerzy Mielnik dyrektor Wydziału Gospodarki Komunaln ej zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Zagnańskiej 10A. 
Jest to działka o pow. 814 m2. Jej nabycie pozwoli na lepsze zagospodarowanie 
otoczenia szkoły podstawowej, przy której budowany jest w tej chwili basen. 
Nieruchomość o której nabycie wnoszę jest bez drogi dojazdowej do drogi 
publicznej i właściciel wystąpił o ustanowienie drogi koniecznej na terenie szkoły. 
Nabycie rozwiąŜe te problemy.  
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    - 23 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/64/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Zagnańskiej 10A. 
 
Do pkt. 8.9 
 
Jerzy Mielnik dyrektor Wydziału Gospodarki Komunaln ej zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Bęczkowskiej. 
Jest to działka o pow. 1676 m2. SprzedaŜ nastąpi w trybie przetargu. Dla tej 
nieruchomości opracowywany jest w tej chwili plan zagospodarowania 
przestrzennego i plan przewiduje przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową niskiej intensywności. 
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    - 20 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/65/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Bęczkowskiej. 
 
Do pkt. 8.10 
 
Jerzy Mielnik dyrektor Wydziału Gospodarki Komunaln ej zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Podlasie. 
SprzedaŜ nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości 
sąsiedniej. Jest to niewielki kawałek ziemi o pow. 6m2. Pozwoli to na uregulowanie 
w tym miejscu spraw własnościowych. 
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    - 22 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/66/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Podlasie. 
 
Do pkt. 8.11 
 
Władysław Boberek kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego 
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miast a zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Kielce 
Śródmieście – Obszar 2 „Bodzentyńska, IX Wieków Kielce”. 
Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 12,8 ha. Obszar ten znajduje się 
w obrębie zabytkowego układu urbanistyczno – krajobrazowego, wpisanego do 
rejestru zabytków Miasta Kielce. Drugim istotnym uwarunkowaniem jest połoŜenie 
tego obszaru na terenie głównego zbiornika wód podziemnych Nr 417. Z obydwu 
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tych uwarunkowań wynikają równieŜ ustalenia tego planu. Teren, podobnie jak 
w stanie istniejącym, przeznaczony jest na funkcje usługowo – mieszkalne, 
centrotwórcze, połoŜone w centrum miasta, inwestycyjnie nieco zaniedbane 
z róŜnych powodów (rozdrobnionej własności jak równieŜ pewnej niedostępności 
komunikacyjnej). Niedogodność, zwłaszcza w zakresie niedostępności 
komunikacyjnej ma rozwiązać wprowadzona uliczka umownie nazywana Zatylną, 
która biegnie od placu Św. Wojciecha starorzeczem rzeki Silnicy i osiowo włącza 
się do ul. Silnicznej. Wymaga to wyburzeń paru budynków, w tym dwóch czy 
trzech garaŜy będących w złym stanie technicznym. W związku z czym nakłady na 
realizację tej ulicy nie będą znaczące. W dołączonej do projektu planu prognozie 
finansowej, jego realizacja uwzględniająca dochody i wydatki zamknie się kwotą 
2 mln. zł. Elementem integralnym uchwały są dwa rozstrzygnięcia wyraŜone 
w formie uwag, wniesionych na etapie wyłoŜenia do publicznego wglądu, przez 
dwie osoby. Proponujemy odrzucenie tych uwag w formie rozstrzygnięcia 
załączonego do planu. Drugim rozstrzygnięciem jest sprawa realizacji 
infrastruktury technicznej, która ciąŜy na zadaniach własnych gminy wynikających 
z ustawy samorządowej. Stwierdzenie ogólne jest takie, Ŝe będzie ona realizowana 
na zasadach ogólnych zarówno przy czynnym udziale gminy jak i pod nadzorem 
instytucji i zakładów zarządzających w szczególności infrastrukturą – wodociągi, 
zakłady energetyczne itp.  
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    - 23 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/67/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Kielce 
Śródmieście – Obszar 2 „Bodzentyńska, IX Wieków Kielce”. 
 
Do pkt. 8.12 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego. Poinformował iŜ Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego 
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wytypowała na stanowisko Przewodniczącego Komisji radnego Tomasza 
Boguckiego. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Radny Tomasz Bogucki wyraził zgodna kandydowanie. 
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    - 22 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/68/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego. 
 
Do pkt. 8.13 
 
Ewa Miernik radca prawny Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu Miasta 
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Rady przed sądami administracyjnymi. 
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi organ musi być naleŜycie reprezentowany. W przypadku organu 
kolegialnego jakim jest Rada Miejska, aktualnie obowiązujące przepisy ustawy 
o samorządzie terytorialnym mówią, Ŝe zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie 
organizowanie pracy Rady. Przepis ten nie reguluje reprezentacji 
Przewodniczącego Rady na zewnątrz a w szczególności jeśli chodzi 
o reprezentowanie przed sądami. Reprezentuję takie stanowisko, Ŝe z prawnego 
punktu widzenia konieczne jest podjęcie takiej uchwały, Ŝeby Rada była naleŜycie 
reprezentowana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Projekt uchwały 
zawiera zapis, Ŝe pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do dalszych 
pełnomocnictw. Oznacza to, Ŝe Przewodniczący Rady moŜe udzielać 
pełnomocnictwa radcy prawnemu lub innemu pracownikowi Urzędu, Ŝeby mógł 
występować przed sądem. Nie będzie w tym przypadku konieczne występowania 
przed sądem samego Pana Przewodniczącego.  
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Radny Tomasz Bogucki 
Rzadko niezgadzam się z prawnikami ratusza, jednak tym razem muszę się 
niezgodzić. Ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie wskazuje, kto ma prawo 
reprezentowania miasta na zewnątrz. Tym człowiekiem jest Prezydent i tylko 
Prezydent. Miasta to znaczy równieŜ części tego miasta a jedną z części jest Rada 
Miejska. Ustawodawca wyraźnie powiedział, kto jest reprezentantem miasta. Nie 
poszczególnych organów ale miasta. Z mojej dwuletniej praktyki, kiedy 
wielokrotnie była sytuacja, kiedy skarŜone były uchwały Rady Miejskiej 
i przychodziły do mnie skargi z sądu, to miasto reprezentował na zewnątrz 
Prezydent. RównieŜ Prezydent pisał upowaŜnienie dla dyrektora wydziału lub 
związanego stosunkiem pracy radcy prawnego, do reprezentowania miasta na 
posiedzeniach sądowych. PoniewaŜ nie ma Ŝadnego stosunku słuŜbowego między 
Przewodniczącym Rady Miejskiej a radcą prawnym to jakieŜ to pełnomocnictwo 
ma wydawać Przewodniczący Rady wobec prawnika, który jest związany 
stosunkiem pracy z Prezydentem. Jest to kompetencja pana Prezydenta. Zawsze 
moŜna, w sytuacji kiedy sąd by chciał wysłuchać Przewodniczącego Rady lub 
reprezentanta konkretnie Rady Miejskiej, moŜe o to wystąpić, natomiast 
z automatu reprezentantem i decydentem, kto w jego imieniu moŜe reprezentować 
jest Prezydent Miasta. Stąd moje wątpliwości. Być moŜe nieuzasadnione. Chcę się 
nimi podzielić bo uwaŜam, Ŝe nie tak powinno być. 
 
Ewa Miernik radca prawny Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu Miasta 
Tak było w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, ośrodkiem 
w Krakowie, Ŝe sąd ten na gruncie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym 
dopuszczał taką reprezentacje, Ŝe Prezydent Miasta reprezentował równieŜ 
w sprawach dotyczących uchwał Rady Miejskiej. W postępowaniu przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, sąd ten Ŝąda reprezentacji, aby Rada 
była reprezentowana przez Przewodniczącego Rady albo osobę, którą Rada do tego 
upowaŜni uchwałą. Takie jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego i w mojej trosce o to, Ŝeby Rada była jako organ naleŜycie 
reprezentowana przygotowałam tą uchwałę.  
 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowo - Samorządowej. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    - 19 
Przeciw   - 1 
Wstrzymało się  - 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr IV/69/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady przed sądami 
administracyjnymi. 
 
Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Paweł Gągorowski 
2. Jarosław Machnicki 
3. Stanisław Rupniewski 
 

Do pkt. 10 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Jak sądzę, wszyscy przewodniczący mieli w tym punkcie zabrać głos. Wnoszę do 
protokołu z dzisiejszego posiedzenia, sprostowanie jakie powinno być zrobione, 
Ŝeby nasza decyzja dotycząca porządku obrad nie była sprzeczna z prawem. 
Wnoszę Ŝeby wniosek Prezydenta o przełoŜenie przedstawienia sprawozdania na 
następną sesję brzmiał: „Proszę zdjąć ten punkt z porządku obrad”. Dlatego, Ŝe 
ustawa wyraźnie mówi, Ŝe nie później niŜ do końca stycznia roku kalendarzowego 
starosta, w tym przypadku Prezydent, przedstawia sprawozdanie z działalności 
komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie to ogłasza się z wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. W związku z tym, nie mamy kompetencji ponad to co daje ustawa, Ŝe 
do 31 stycznia pan Prezydent przedstawi nam sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa za rok poprzedni. Jest to wymóg ustawowy i nie powinniśmy 
ponad to wybiegać. Jest to wniosek formalny, który chciałbym, Ŝeby był zapisany 
w protokole. 
Kolejna sprawa. Na kanwie przemyśleń czym powinna zajmować się Komisja 
BudŜetu i Finansów, próbowałem rozpoznać treść uchwały dotyczącej kierunków 
działania w zakresie organizowania, realizacji dofinansowania inicjatyw lokalnych 
inwestycyjnych w mieście. Po Ŝmudnej pracy, która do końca nie dała rezultatu, 
musiałem przyjść do Biura Rady Miejskiej i wesprzeć się działaniem pracowników, 
wnoszę, Ŝeby wszystkie waŜniejsze a szczególnie inwestycyjne i finansowe 
uchwały były skompilowane jako jednolity tekst. śeby opracować jednolite teksty 
uchwał rozproszone od roku 1995 a nawet wcześniej. śeby niektóre z nich 
odnaleźć i zrozumieć musiałem sporo energii i wysiłku w to włoŜyć. Co dopiero 
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mówić o mieszkańcach naszego miasta, którzy wezmą uchwałę nr 440 w surowym 
stanie z 1996 roku i są przekonani w ramach inicjatyw lokalnych mogą 
np. budować gazociąg, tudzieŜ inne inwestycje, które są tam przewidziane 
a okazuje się Ŝe tak nie jest. Składam więc wniosek formalny, Ŝeby słuŜby pana 
Prezydenta zajęły się tym, by wszystko to w jednolitych tekstach się znalazło. 
Uchwała o której mówię jest w sześciu róŜnych miejscach i w Ŝadnym z tych 
miejsc nie ma załączników do uchwał. Odnosząc się do spraw, które chcielibyśmy 
w ramach Komisji BudŜetu i Finansów podnieść w pierwszym półroczu, to chcę 
powiedzieć, Ŝe generalnie chcemy się zająć stroną przychodową budŜetu, tak by 
pan Prezydent miał czym, ponad to co zostało uchwalone, dzielić. Generalnie, 
Ŝebyśmy ze środków, które są wskazane przez ustawodawcę, mogli czerpać 
poŜytki. Takim generalnym tematem jest opłata adiacencka. Temat, który wydaje 
mi się, Ŝe powinniśmy się nim zająć nie tylko na Komisji BudŜetu ale równieŜ na 
Komisji Gospodarki Komunalnej, temat istotny przy realizacji inicjatyw lokalnych. 
Tam gdzie inicjatywy lokalne występują, tam według przepisów, solidarnie 
wszyscy mieszkańcy, którzy tworzą ten komitet, powinni w jakiejś części 
finansować albo współfinansować przedsięwzięcie, które jest określone w uchwale 
Nr 440. Są tacy ludzie, który nie składają się na tą inicjatywę, wyczekując aŜ 
pojawi się moŜliwość skorzystania ze zrealizowanej juŜ inwestycji bezpłatnie. 
Dotyczy to np. wodociągów i kanalizacji i budowy drogi. Są przypadki, kiedy 
infrastruktura techniczna podwyŜsza wartość nieruchomości i to jest jeden 
z przypadków, kiedy moŜe pan Prezydent, bo daje mu prawo, moŜliwość a nie 
nakaz, wyznaczyć opłatę adiacencką. Są to konkretne pieniądza, które mogą 
w znaczący sposób wpłynąć na stronę przychodową budŜetu. PoniewaŜ dotychczas, 
przynajmniej przez ostatnią kadencję, pan Prezydent nie korzystał z tego 
instrumentu, w 2007 roku zaplanowany jest przychód z tego tytułu 3.800 tys. zł 
i dotyczy to, z tego co wiem, sytuacji kiedy jest scalenie i podział, który podwyŜsza 
wartość nieruchomości. Prawo do opłaty adiacenckiej moŜna stosować nawet do 
trzech lat wstecz. NaleŜałoby się zastanowić czy w uzasadnionych przypadkach, 
nie mówię, Ŝe w tych przypadkach, kiedy mieszkańcy składają się na inicjatywę, 
ale tam gdzie się nie składają lub próbują ominąć tą inicjatywę, nie wyznaczyć im 
opłaty adiacenckiej. Mówię np. o takiej sytuacji która zdarzyła się na ulicy 
Piekoszowskiej, kiedy wszyscy mieszkańcy składali się na infrastrukturę 
wodociągowo – sanitarną i gdy miasto przekazało to wodociągom, to znalazł się 
developer, który buduje 35 lokali mieszkalnych i za darmo podłączył się do tej 
infrastruktury. Podczas gdy ludzie, którzy składali się po trzy tysiące, oczekują w 
tej chwili by zwrócić im część pieniędzy wywołanych tą inwestycją. Takiej sytuacji 
nie moŜe być. Mechanizm, który daje prawo do takiej opłaty, jest ewidentną 
sprawiedliwością dziejową. Na to półrocze, między innymi tego rodzaju sprawami 
chcemy się zająć. Chciałem się równieŜ podzielić tą informacją w stosunku do 
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innych radnych, innych Komisji bo w pewnym sensie powinna być współpraca 
i współdziałanie. Sądzę, Ŝe owocem tej pracy w ciągu najbliŜszych miesięcy będzie 
poprawiona uchwała Nr 440 uwzględniająca moŜliwości opłaty adiacenckiej. 
RównieŜ sądzę, Ŝe trzeba by było, po rozmowach z panem Prezydentem 
skorygować stronę przychodową budŜetu o moŜliwości opłaty adiacenckiej tam 
gdzie nie ma inicjatyw lokalnych lub tam gdzie sprawiedliwość dziejowa powinna 
być wymierzana.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dziękuję Ŝe odpowiedział pan na moją prośbę i przygotował podstawowe cele 
i priorytety Komisji BudŜetu i Finansów na 2007 rok. Pozwólcie państwo, Ŝe zanim 
przejdziemy do wypowiedzi kolejnego Przewodniczącego odniesiemy się do 
wniosku formalnego pana Przewodniczącego Boguckiego. Pan Przewodniczący 
Bogucki proponuje w swoim wniosku aby Rada potwierdziła, Ŝe zdejmując 
z porządku obrad punkt pod nazwą Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, nie odnosiła się w Ŝadnym stopniu do terminu w jakim 
to sprawozdanie powinno być złoŜone. Poddaję wniosek pod głosowanie: 
 
Za    - 20 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się  - brak 
Wniosek przyjęto. 
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej z sali 
Nie widzę potrzeby przedkładania informacji o zamiarach Komisji. ZłoŜone zostały 
plany pracy Komisji w których taka informacja jest zawarta. 
 
Jacek Wołowiec Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Chciałbym, Ŝeby w czasie naszych spotkań poruszane były tematy problemowe, 
Ŝeby czasami sesje miały charakter tematyczny. Chciałbym Ŝeby jedna z sesji, 
np. majowa lub czerwcowa, była sesją oświatową. Pod tym kątem odbywają się 
i będą się odbywać prace naszej Komisji. Chcemy, Ŝeby powstał raport o stanie 
oświaty w naszym mieście. Jak państwo doskonale wiecie oświata to ponad 30% 
naszego budŜetu i byłoby dobrze, Ŝeby podyskutować na ten temat. Jeśli by 
powstał taki raport byłby on takim elementem, który mógłby wywołać dyskusję na 
temat stanu, na temat planów w naszej oświacie. Chciałbym, Ŝeby ta sesja 
oświatowa zakończyła się przyjęciem takiej uchwały kierunkowej, która 
określałaby załoŜenia oświaty w naszym mieście na lata 2007-2011. Dla tych 
radnych, którzy są juŜ którąś kadencję chciałbym przypomnieć, Ŝe kiedyś była 
przyjęta uchwała oświatowa i duŜo z tych elementów, które się w niej znalazły, 
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zostało zrealizowanych właśnie w tej kadencji. Myślę, Ŝe taka uchwała 
pokazywałaby nam kierunek działania, pokazywałaby nam co naleŜy waŜnego 
zrobić w naszej oświacie, Ŝeby jeszcze ją poprawić. Co mamy na wysokim 
poziomie. Co naleŜy zmienić. W związku z tym, prace naszej Komisji idą w tym 
kierunku. Pojawiały się takie opinie, Ŝe nie wiemy jak wygląda perspektywiczna 
sieć szkół. Wydaje mi się, Ŝe w takim raporcie pojawi się z pewnością taka sieć. 
Zachęcam, Ŝeby przewodniczący innych komisji teŜ zastanowili się nad 
zorganizowaniem takiej sesji tematycznej. Wyznaczyłoby to Radzie kierunki pracy 
w dłuŜszej perspektywie.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
Wzorując się na apelu Jacka Wołowca prosiłbym o to, Ŝeby jedna z sesji, przed lub 
po przerwie wakacyjnej, została poświęcona kwestii wszelkich spraw socjalnych, 
które pozostają w zakresie działania Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Tym 
bardziej, Ŝe na opiekę społeczną i wszelkie wydatki z tego segmentu przewyŜszają 
wydatki na edukację i wiele innych wydatków realizowanych przez miasto. 
Ze względu na pewne tendencje prawne, które obowiązują w naszym kraju, 
przekazywania pewnych zadań do wykonania gminom, te pieniądze są coraz 
większe, ale równieŜ coraz większe są zobowiązania gmin w stosunku do państwa 
i do mieszkańców danych gmin. Zmienia się prawo. Jednej z istotnych zmian, 
pracom społecznie uŜytecznym była poświęcona Komisja w poprzedniej kadencji. 
Referował wtedy zakres przygotowania gminy Kielce do wykonywania tych 
działań, pan Czesław Gruszewski obecny wiceprezydent. Prosiłbym równieŜ, aby 
pan Przewodniczący i prezydium Rady rozwaŜyło taką ewentualność. Ja równieŜ 
będę o tym przypominał na Konwencie.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję, Ŝe wnioski o nadanie nagrody Miasta Kielce za 2006 rok naleŜy składać 
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, w pok. 148. Do 15 stycznia 
bieŜącego roku. Proszę nie przekraczać tego terminu gdyŜ wnioski złoŜone po 
terminie nie będą przyjęte, nawet jeŜeli będą na kandydata godnego tej nagrody. 
Proszę jeszcze tych radnych którzy nie skorzystali z pięknej wystawy w holu, by 
nabyli któryś z tych obrazów. PieniąŜki uzyskane ze sprzedaŜy tych obrazów zasilą 
konto pomocy dla chorej Dominiki.  
Informuję, Ŝe do pracy w Komisji Mieszkaniowej zostały desygnowane radne: 
Joanna Grzela,  
Renata Wicha,  
Regina Zapała. 
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Do pkt. 11 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 11 stycznia 2007 roku. 
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