
Protokół Nr VI/2007 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 8 marca 2007 roku, w godz. 10.00 – 14.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych. 
Nieobecni radni: Tomasz Bogucki, Witold Borowiec. 
 
Do pkt 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram szóstą sesję Rady Miejskiej w Kielcach.  
Witam panie i panów radnych, Pana Prezydenta jego zastępców, a takŜe 
kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu jednostek.  
Witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą sesję: w sposób szczególny 
wicemistrzów świata w piłce ręcznej ich rodziny oraz przedstawicieli klubu 
sportowego VIVE. Witam młodzieŜ i nauczycieli VIII liceum 
ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza z Kielc. śywię nadzieję, Ŝe od 
dzisiaj mając do wyboru zajęcia szkolne lub Sesję Rady Miasta z pełnym 
przekonaniem wybierzecie to drugie. Przy tej okazji dziękuję Panu Robertowi 
Siejce za pomoc w organizacji wizyty młodzieŜy. 
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację 
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam takŜe wszystkich, którzy spędzają z nami czas obserwując przebieg sesji 
dzięki przekazowi internetowemu. 
 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność otwartych przed chwilą obrad. 
Zostałem poinformowany o przyczynach nieobecności radnych Witolda 
Borowca i Tomasza Boguckiego. Ten ostatni reprezentuje Kielce na 
Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Poznaniu. Korzystając 
z okazji proszę Państwa o duchowe wsparcie w chorobie pana Witolda 
Borowca. 
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 28 lutego 2007 roku porządek obrad. Mieli takŜe moŜliwość, 
w prawem przewidzianym terminie, odebrać z Biura Rady Miejskiej większość 
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projektów uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie 
z załączonym do nich porządkiem. 
Informuję równieŜ, Ŝe pan prezydent wniósł do porządku obrad następujące 
propozycje zmian dotyczące rozszerzenia porządku obrad o: 
 

1.  projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 
im. Jana Pawła II i Filii im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, 
ul. Jagiellońska 76; 

2. autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 rok ( projekt Nr 1); 

 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
 
1/ Otwarcie obrad. 
2/ Omówienie porządku obrad. 
3/ Uhonorowanie zawodników druŜyny Wicemistrzów Świata w piłce ręcznej. 
4/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 15 lutego 

2007r.  
5/ Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
6/ Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
7/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Rzecznika Konsumentów za 2006r. 
8/ Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego; 
2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 

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

2007 rok (projekt Nr 2); 
4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia kwoty słuŜącej do wyliczenia 

wysokości dotacji na działalność centrum Integracji Społecznej 
otworzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej; 
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5. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2007r.; 

6. przystąpienia Miasta Kielce do realizacji przedsięwzięcia pn. „Program 
Wyrównywania RóŜnic Między Regionami” w roku 2007 w ramach 
programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych; 

7. nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i Filii im. 
Prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76; 

8. zmieniająca uchwałę nr LXV/1241/2006 Rady Miejskiej Kielcach z dnia 
13.07.06r. w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego 
i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce; 

9. wyraŜenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Kielcach przy 
ul. Paderewskiego 4. 

10. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

11. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Czachowskiego 
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

12. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierŜawy; 

13. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Ustronie oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

14. oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości połoŜonych w Kielcach 
przy ul. Świerkowej i Rakowskiej; 

15. sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Wesołej 14; 

16. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Cisowej; 
17. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Górnej; 
18. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja 192; 
19. zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach przy 

ul. 1 Maja i Sowiej; 
20. zamiany nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul.Ks. Ściegiennego; 
21. zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1217/2006 Rady Miejskiej w Kielcach 

z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości pod 
budowę regionalnego Portu Lotniczego Kielce; 

22. wydzierŜawienia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Siedmiu Źródeł. 

9/ Interpelacje i zapytania radnych. 
10/ Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
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11/ Zamknięcie obrad. 
 
Punkt 8.20 – podjecie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości połoŜonych 
w Kielcach przy ul. Ks. Ściegiennego, został zdjęty z porządku obrad w trakcie 
sesji. 
 
Do pkt 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Szanowni Państwo przechodzimy teraz do długo oczekiwanego punktu 
porządku obrad dzisiejszej sesji. Z prawdziwą przyjemnością informuję 
wszystkich Państwa, Ŝe Decyzją konwentu Rady Miejskiej Kielc sześciu 
zawodników Reprezentacji Polski wicemistrzów Świata w Piłce ręcznej zostaje 
uhonorowanych okolicznościowymi grawertonami. WyróŜnieni zawodnicy 
z racji swoich rodzinnych i sportowych związków z Kielcami otrzymają równieŜ 
pamiątkowe albumy o naszym mieście, które to miasto tak wspaniale 
promowali. W imieniu nieobecnych zawodników wyróŜnienia odbiorą 
członkowie rodzin lub przedstawiciele klubu VIVE. Dobrą tradycją przy 
wręczaniu tego typu wyróŜnień jest choćby skrótowe przybliŜenie sylwetek 
laureatów. Z przyjemnością podtrzymam tę tradycję (sylwetki zawodników: 
Mateusz Jachlewski; Patryk Kuchczyński; Michał Jurecki ; Mariusz 
Jurasik; Tomasz Tłuczyński; Karol Bielecki, w załączeniu do protokołu) 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni goście. Piłka ręczna 
jest, jak to wielokrotnie podkreślam, naszymi „srebrami rodowymi”. Jak się 
mówi o sporcie w Kielcach, to przede wszystkim myśli się o piłce ręcznej. 
Nasza druŜyna wielokrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski, wielokrotnie 
zdobywała Puchar Polski. To zasługa wielu ludzi, którzy tak naprawdę 
poświęcili swoje Ŝycie tej dziedzinie sportu. Bardzo dziękuję zawodnikom, bo 
myślę, Ŝe wkład naszych, kieleckich zawodników w zdobyciu wicemistrzostwa 
świata był ogromny. Na to, Ŝeby ci zawodnicy mogli odnosić takie sukcesy, 
pracowało wielu. Dziękuję działaczom, mocno zaangaŜowanym w Klubie Stu, 
na czele z panem Bertusem Servaasem. Wyjątkowe podziękowania naleŜą się 
równieŜ panu Andrzejowi Jungowi, który wiele lat dyrektoruje tej firmie 
i absolutnie zasługuje na uznanie. Od roku baza sportowa jest równieŜ 
przedmiotem naszej dumy. MoŜemy organizować wiele interesujących imprez 
sportowych, między innymi w piłce ręcznej i wiem Ŝe planowane są równieŜ 
międzynarodowe mecze. Jest to wielka szansa na promocję naszego miasta. To 
nie jest tylko sprawa promocji, czy zaangaŜowania się ludzi ale teŜ sposób na 
Ŝycie i szansa dla wielu młodych ludzi, dlatego Ŝe w setkach moŜna juŜ liczyć 
tych, którzy chcą się związać z piłką ręczną. Wierzę Ŝe ten sukces będzie 
podwajał ten efekt i będzie dawał powaŜną motywację dla dzieci i młodzieŜy by 
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próbowali sił w tej dziedzinie. Jeszcze raz wszystkim zawodnikom, działaczom 
i trenerom gratuluję tak ogromnego sukcesu.  
 
(odegrano hejnał Kielc i wręczono zawodnikom grawertony) 
 
Marian Urban Wiceprezes Klubu Sportowego VIVE 
W imieniu zarządu Klubu Sportowego VIVE chciałem bardzo serdecznie 
podziękować za zauwaŜenie tego, Ŝe ten klub potrafi osiągać określone sukcesy 
i mieć w swoim gronie takich ludzi, takich zawodników, którzy zdobywają 
wicemistrzostwo świata. Bardzo za to dziękuję. Przy okazji chciałem równieŜ 
podziękować za wieloletnią współpracę. Bez państwa pomocy, wspomagania, 
zrozumienia, na pewno tych sukcesów by nie było. Nie jest to komplement, 
tylko tak myślimy. Dzięki bardzo za stwarzanie moŜliwości rozwoju klubowi. 
Myślę tu między innymi o hali, która będzie doskonałą promocją zarówno dla 
klubu jak i dla miasta. Za pomocą sportu moŜemy pokazać nasze miasto. 
Wszyscy tu mieszkamy i chcemy Ŝeby to miasto równieŜ się rozwijało w sensie 
ekonomicznym, gospodarczym, kulturowym i sport jest doskonałym narzędziem 
do tego, by w tych czasach to pokazywać. PoniewaŜ mamy ambicję 
występowania w pucharach europejskich, praktycznie co roku jesteśmy gdzieś 
w Europie więc pokazujemy nasze miasto nie tylko w Polsce. Jeszcze raz bardzo 
serdecznie dziękuję za zauwaŜenie, docenienie i Ŝyczę państwu wszystkiego 
dobrego w tej trudnej pracy. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
ChociaŜ nie uzgadniałem tego z koleŜankami i kolegami radnymi, przy tak 
wspaniałej uroczystości chciałbym pozwolić sobie na jedną dygresję. Nie ulega 
wątpliwości, Ŝe te emocje, których dostarczył nam zespół VIVE a wcześniej 
Iskra Kielce, były moŜliwe głównie dzięki wspaniałym działaczom, 
zawodnikom, ale przychodzi taki czas w karierze sportowej, karierze trenerskiej, 
chciałem wykorzystując obecność na sali Zbigniewa Tłuczyńskiego, powiedzieć 
kilka zdań. Myślę, Ŝe urok sportu polega na tym, Ŝe nawet najsilniejszy od czasu 
do czasu przegrywa. Jest to wspaniałe. To boli, kiedy dotyczy to druŜyny, której 
się kibicuje. Właśnie taki jest urok sportu. Panie Zbyszku, w sytuacji kiedy 
przestał pan być trenerem VIVE Kielce, myślę Ŝe będę wyrazicielem woli moich 
koleŜanek i kolegów, gdy podziękujemy panu za to jak wspaniale pan walczył 
na parkiecie i jak wspaniale prowadził pan do zwycięstw. Dziękujemy 
i wierzymy, Ŝe będzie pan nadal z tą druŜyną. Dziękujemy, Ŝe wychował pan 
swojego następcę, który tak pięknie kontynuuje pana tradycje.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Chciałem podziękować zawodnikom i władzom klubu VIVE nie tylko za 
emocje sportowe, których nam od wielu, wielu lat dostarczacie i za dumę z tego, 
Ŝe na waszych koszulkach i na tablicach wyników zawsze najwyŜsza cyfra jest 
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przy mieście Kielce. Przede wszystkim chciałem wam podziękować za to, czego 
sam osobiście wielokrotnie doświadczyłem i jestem przekonany, Ŝe wiele osób, 
które zwracało się z prośbą o pomoc do was, przy organizacji wszelkiego 
rodzaju akcji charytatywnych równieŜ. Bo otwartość klubu VIVE i nie tylko 
władz tego klubu ale równieŜ zawodników na pomoc w organizacji, na 
wspieranie tego typu inicjatyw jest bezcenna. Tak naprawdę z wszystkich 
organizacji, z którymi współpracowałem, VIVE jest zawsze tą pierwszą i tą do 
której mam największy sentyment, dlatego, Ŝe robi to z otwartego serca. Tam 
nie zauwaŜa się tego, Ŝe władze postanawiają i zawodnicy mają wykonać. 
Bardzo często jest odwrotnie. Za to wam serdecznie dziękuję. Z tej postawy ja 
się najbardziej cieszę, Ŝe nie skupiacie się tylko na samym sporcie, na samych 
wynikach i na tym co najwaŜniejsze w sporcie tak naprawdę, ale równieŜ na 
tym, Ŝeby jako klub, jako zawodnicy dawać z siebie, dzielić się po części swoim 
sukcesem. Dając radość w obcowaniu wielkich gwiazd z ludźmi, którzy wam 
kibicują. Dziękuję serdecznie.  
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Obecnie rada powinna wyrazić swoją opinię odnośnie protokołu z poprzedniej 
sesji. Radni oraz kaŜdy uczestnik poprzedniej sesji miał moŜliwość zapoznania 
się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt 
nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do protokołu.  
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 15 lutego 
2007 roku. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr V/2007 z sesji 
Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 15 lutego 2007 r. 
 
Do pkt. 5 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję wysoką radę, Ŝe 1 marca b.r. uczestniczyłem w Krakowie 
w konferencji na temat wprowadzenia bonu edukacyjnego. Materiały 
z konferencji zostaną zaprezentowane przez pana przewodniczącego Jacka 
Wołowca na jednym z najbliŜszych posiedzeń komisji Edukacji i kultury. 
Kolejny komunikat – w okresie między sesjami do Biura Rady wpłynęły 
2 interpelacje złoŜone przez radnego Włodzimierza Wielgus. 
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Do pkt. 6 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej. /w załączeniu do protokołu/ 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ogłaszam dziesięciominutową przerwę. Jednocześnie informuję, Ŝe w przerwie 
zbierze się Komisja Edukacji i Kultury. 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady. 
 
Do pkt. 7 
 
Dariusz Pyk Miejski Rzecznik Konsumentów przedstawił Sprawozdanie 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Kielcach w roku 2006. /w załączeniu do 
protokołu/ 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Kielcach w roku 2006. 
 
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 VI/97/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów w Kielcach w roku 2006. 
 
Do pkt. 8.1 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
Kredyt opiewa na kwotę 8 mln. zł. Spłacany będzie w latach 2008-2017 
z dochodów własnych budŜetu miasta. Po zaciągnięciu kredytu będziemy mogli 
kontynuować realizację inwestycji – budowę ulicy Świętokrzyskiej i budowę 
ulicy Ściegiennego. Na budowę ulicy Ściegiennego przewiduje się kwotę 
1.500 tys. zł. Dotychczas było w budŜecie na rok 2007 przeznaczone 500 tys. zł. 
Pozwoli to na kontynuację wykupów terenów od ulicy Tarnowskiej do 
Kalinowej. Inwestycja ta znajduje się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
Docelowo przewiduje się na ten cel 4 mln. zł. Kolejna inwestycja – ulica 
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Świętokrzyska na którą w budŜecie na 2007 rok zapisano 500 tys. zł i proponuje 
się zwiększenie o 5.500 tys. zł. Chodzi tu o odcinek od Alei Solidarności do 
granic miasta. Środki te pozwolą na zakończenie wykupu gruntów w bieŜącym 
roku. Pozostała kwota w wysokości 1 mln. zł zostanie przeznaczona na 
dokumentację przyszłościową w szczególności pod inwestycje, które będą miały 
szansę ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Ogólne zadłuŜenie na koniec 
roku wynosiło 120 mln. zł, po podjęciu tej uchwały będzie wynosić 114 mln. zł. 
Sytuacja finansowa budŜetu jest dobra. Posiadamy moŜliwości o ubieganie się 
o środki unijne i pod zabezpieczenie wkładu własnego.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
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 VI/98/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
 
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 zwiększenia strony wydatkowej i dochodowej budŜetu o kwotę 
ogólna 10.635.246 zł. WiąŜe się ona z poprzednią uchwałą, tj. wprowadzeniem 
dwóch zadań inwestycyjnych, finansowanych kredytem bankowym, rozbudowa 
ulicy Ściegiennego i budowa ulicy Świętokrzyskiej. Stosownie do 
obowiązujących przepisów przy konstrukcji budŜetu jednostki samorządu 
terytorialnego na przyszły rok kalendarzowy Minister Finansów w miesiącu 
październiku, poprzedzającym rok kalendarzowy zawiadamia jednostkę 
samorządu o wielkości kwot jakie ta jednostka otrzyma z budŜetu państwa. My 
takie wskaźniki otrzymaliśmy i w październiku zostały wprowadzone do 
budŜetu. Obecnie w 14 dni po przyjęciu ustawy budŜetowej przez Parlament 
i podpisaniu jej przez Prezydenta Rzeczpospolitej, przyszły nowe wskaźniki, 
skorygowane. Korekta polega na zmniejszeniu udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych o 2.510 tys. zł. Jednocześnie zwiększono 
subwencję oświatową o kwotę 4.440 tys. zł. W związku z powstałym 
niedoborem w rozdysponowanych juŜ dochodach proponuje się by zmniejszyć 
udziały w podatku dochodowym i część niedoboru sfinansować wycofując 
środki budŜetowe które były przeznaczone na dofinansowanie 
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subwencjonowanych jednostek oświaty o kwotę 1.940 tys. zł. Pozostałe 
120 tys. zł zostało z wydatków niewygasających jakie były związane z obsługą 
objęcia udziałów w Targach Kielce. To jest ten duŜy wydatek, który miał 
miejsce na przełomie roku 2006/2007. Te 120 tys. zł wprowadzamy do budŜetu 
i pokrywamy część tego niedoboru dochodów z tytułu udziałów. Proponuje się 
by pozostałą kwotę zwiększyć wydatki w oświacie i propozycja była na kwotę 
2.510 i dotyczyła wydatków bieŜących, w tym 227 przeznaczono na 
doposaŜenie MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Dobromyślu. 
Pozostała była rozdysponowana na wydatki bieŜące. W trakcie dyskusji oraz 
podnoszonych spraw zabezpieczenia środków na remonty obiektów 
oświatowych jest propozycja, aby wprowadzić dodatkowy paragraf nr 4270 
i zapisać kwotę 1.600.000 zł na zakup usług remontowych w oświacie. Kwota ta 
powstała ze zmniejszenia wydatków przewidzianych na zakupy materiałów 
i wyposaŜenia – 500.000 zł, w dwóch pozycjach – liceach ogólnokształcących 
i placówkach opiekuńczo wychowawczych. 600.000 zł zdjęte zostało z zakupów 
materiałów i wyposaŜenia liceów ogólnokształcących – poprzednio było 
400.000 zł i 500.000 zł, czyli 900.000 zł – zostanie 300.000 zł a 600.000 zł 
zostanie przeniesione na wydatki remontowe. W szkołach zawodowych teŜ 
zostanie zdjęte 500.000 zł i przeznaczone na zakupy remontowe. W efekcie 
będziemy mieć w paragrafie 4270 – 1.600.000 zł, natomiast w wydatkach 
bieŜących mniejsze kwoty. PoniewaŜ te zmiany urodziły się w ostatnich dniach, 
w dniu wczorajszym w dyskusji na temat zabezpieczenia środków na remonty, 
zostaną te zmiany skorygowane w ramach ogólnej kwoty jaka została przyznana 
2.500 dla jednostek oświaty, z tym, Ŝe zmieniona zostanie struktura 
paragrafowa. 
Kolejna zmiana to zmiana organizacyjna wiąŜąca się z przekazaniem adaptacji 
obiektu przy ulicy Kochanowskiego na budynki socjalne – 1.000.000 zł 
z Wydziału Architektury do Wydziału Inwestycji. Tam jest zabezpieczona 
kwota 1.000.000 zł.  
Inne zmiany to: 

− Zabezpieczenie 50.000 zł na remont Amfiteatru w związku 
z przygotowaniem obiektu do okresu letniego. 

− Przeznaczenie 30.000 zł na dokumentacje wykonania kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Sandomierskiej od Szczecińskiej. Środki te 
w wysokości 35.000 zł pochodzą z rezerwy inwestycyjnej. 

− MOPR otrzymał 116.500 zł z innych jednostek samorządu terytorialnego, 
z których dzieci przebywają w placówkach i te środki pozostawia się do 
dyspozycji MOPR. 

− W MOSiR – chodzi o te środki, które pozostały w gestii, zmiana 
300.000 zł w środkach obrotowych. Jest to wewnętrzna zmiana, która nie 
powoduje zmian w budŜecie tylko w samym zakładzie pozabudŜetowym, 
jakim jest MOSiR. 
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W efekcie zmian budŜet miasta na 2007 rok wzrasta do kwoty 624.000.000 zł tj. 
o 2%. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Wiem Ŝe jest to subwencja oświatowa, ma charakter ogólny i moŜna 
przeznaczać tą subwencją na róŜne działania, niekoniecznie związane z oświatą 
ale mam pytanie. Patrząc na ta kwotę, to jest 4.400.000 zł i biorąc pod uwagę 
plany działań jakie zamierzamy zrobić w zakresie termomodernizacji szkół, 
idealną sytuacją byłoby, Ŝeby co roku na te działania termomodernizacyjne 
przeznaczać 6 mln. zł. Wtedy obraz naszych szkół, ich wygląd znacznie by się 
zmienił. Ja się oczywiście cieszę Ŝe ta kwota 1.600.000 zł jest. Czy nie byłoby 
sensowne i uzasadnione, Ŝeby ta cała kwota trafiła właśnie na te działania, 
wtedy na przykład z nadwyŜki budŜetowej moŜna byłoby nie przeznaczać 
środków na działania remontowe? Proszę o odpowiedź w tej materii. 
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta 
Chciałem przypomnieć, Ŝe jeŜeli chodzi o subwencję oświatową to jest ona 
uzupełniana środkami z budŜetu miasta. Do placówek oświatowych, które są 
objęte subwencją w budŜecie miasta na 2007 rok zabezpieczono 36,7 mln. zł. 
Jest to 30% wydatków dla tej grupy jednostek. W związku z tym, Ŝe w budŜecie 
miasta są równieŜ inne zadania, środki na tamte zadania muszą się znaleźć. 
Subwencja oświatowa, która została przyznana dla budŜetu miasta jest w 100% 
wprowadzona do budŜetu i przeznaczona stosownie do propozycji 
organizatorów jednostek oświaty do ich dyspozycji. Jedyna zmiana to jest 
wycofanie części środków z budŜetu miasta po to, Ŝeby pokryć niedobór 
w wysokości 2.510.000 zł jaki powstał w wyniku zmniejszenia kwoty udziałów. 
W przeciwnym wypadku miasto musiałoby zaciągnąć kredyt na tą kwotę bądź 
zmniejszyć wydatki budŜetowe. Nie jest naruszona subwencja oświatowa. Jak 
zaznaczyłem ponad 36 mln. zł do obiektów subwencjonowanych z dochodów 
własnych dopłaca miasto.  
 
Radny Jacek Wołowiec ad vocem 
Zgadza się. Tylko czy oświata nie jest zadaniem własnym gminy? Jest zadaniem 
własnym gminy. W świetle ostatnich informacji jakie pojawiły się chociaŜby we 
Wspólnocie, subwencja jest dodatkiem do tego, co miasto przeznacza na 
oświatę. Jeśli mamy szerokie kompetencje, moŜemy likwidować szkoły to takŜe 
moŜemy przeznaczać własne środki nie traktując tego jako jakiś nasz wyczyn 
ale jako nasz obowiązek. To jest nasze zadanie własne. Cieszę się, Ŝe jest taka 
kwota ale sądzę, Ŝe gdybyśmy ją całą przeznaczyli wtedy byłoby mniej 
z nadwyŜki. Ale dobra i taka suma. 
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Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Problem, który podnosi radny jest niezwykle istotny dla nas i dla przyszłości 
budŜetu miasta. Po pierwsze musimy mieć świadomość, Ŝe ustawodawca 
wymyślił subwencję jako sposób finansowania oświaty. Chciałem zaznaczyć, ze 
istnieje ponad 300 jednostek samorządowych w których ta subwencja jest 
wyŜsza niŜ wydatki na edukację. My dopłacamy prawie 40 mln. zł. Dynamika 
wzrostu na edukację, jaką moŜna zaobserwować w ciągu ostatnich kilku lat jest 
imponująca. Nie traktujemy tego po macoszemu. Chciałbym państwu 
uświadomić co najmniej dwa problemy, które stoją przed nami. Pierwszym jest 
sprawa termomodernizacji, o której pan mówił. Na razie nie znaleźliśmy 
Ŝadnego źródła dofinansowania zewnętrznego. Jest to problem ponad 100 mln. 
zł. Nie moŜemy powiedzieć, Ŝe szkoła A czy B jest uprzywilejowana w takich 
inwestycjach bo tak naprawdę powinny decydować o tym względy ekonomiczne 
i energetyczne. Takie analizy są robione. Nie moŜemy w sposób odpowiedzialny 
podjąć się tego w skali całego miasta bo tych 100 mln. zł nie mamy. JeŜeli trafi 
się szansa to na pewno podejmiemy się realizacji, być moŜe nawet całego 
zadania. W przypadku edukacji jest problem, z którego musimy sobie zdawać 
sprawę. Te 4 mln. zł które wpłynęły, to z doświadczenia wiemy Ŝe za chwilę 
wpłynie interpretacja co do wydania tych pieniędzy na pokrycie pewnych 
decyzji rządowych. Taką decyzją rządową będą pewnie przeszeregowania 
nauczycieli. Taki projekt jest przygotowywany. Jest to kwestia trudnej do 
przewidzenia w tej chwili kwoty. Z tym się trzeba liczyć. W tym roku odejdzie 
z całą pewnością na emerytury duŜa część nauczycieli. Oczywiście jest to 
fakultatywne, nie wiadomo jak się oni zachowają ale z naszych obserwacji 
wynika Ŝe trzeba będzie ich liczyć w setkach. Zwiane to jest z ogromnym 
wydatkiem na odprawy. Do tego równieŜ musimy się przygotować. Pieniądze, 
które dzieliliśmy, mając świadomość, Ŝe subwencja nie jest naznaczona, poszły 
te pieniądze na najbardziej potrzebne wydatki w których czas odrywa równieŜ 
rolę. Dlatego nie zastanawialiśmy się czy mają one być na edukację czy nie. Na 
edukacje poszły określone środki i myślę, Ŝe musimy się przygotować Ŝe 
w przyszłości, jeszcze w tym troku, będziemy musieli poszukać takich środków 
na inne zadania. Dlatego apeluję o to, Ŝebyście państwo radni głosowali 
w przekonaniu racjonalnej gospodarki całego miasta a nie wyjmowania 
poszczególnych pieniędzy. Rachunek ekonomiczny i gospodarność wymaga 
takiego podejścia.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/99/2007 z dnia 8 marca 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 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 rok (projekt 
Nr 2).  
Projekt dotyczy zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej budŜetu miasta 
o kwotę 1.591.055 zł. Są to środki jakie wpłynęły w toku rozliczeń 
realizowanego boiska piłkarskiego przy ulicy Ściegiennego w wysokości 
1.580.000 zł i na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy ulicy Bocznej. 
Jest propozycja Ŝeby te środki nadal pozostały jako środki inwestycyjne 
i 1.580.000 zł przeznaczyć na modernizację płyty boiska treningowego jakie 
znajduje się obok obecnego stadionu i na płycie tej, podgrzewanej z trawą 
naturalną, mogły by się odbywać treningi. Dokumentacja projektowa była 
przygotowana juŜ w roku ubiegłym. Z róŜnych przyczyn przetargi nie doszły do 
skutku. W związku z tym, Ŝe na ten rok nie było takich środków w budŜecie 
proponuje się by tą kwotę przeznaczyć na realizację modernizacji. 
Jednocześnie 11.000 zł otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na 
realizację programu EuropodróŜ po nowych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej. Zadanie realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4. 
Stosownie do przepisów musimy to wprowadzić do budŜetu i przekazać dla tej 
jednostki.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
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 VI/100/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 
rok. 
 
Do pkt. 8.4 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kwoty słuŜącej do wyliczenia 



 13

wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej otworzonego 
przez Caritas Diecezji Kieleckiej. 
Uchwała polega na zwiększeniu kwoty na jednego uczestnika w CSI z kwoty 
140 zł do kwoty 225 zł. Mam pełną świadomość niezwykłej delikatności 
i złoŜoności tego problemu. Centrum Integracji Społecznej pracuje na rzecz 
ludzi, dla których praca nie jest naturalną potrzebą. Wręcz przeciwnie. Liczba 
80 osób, na którą zaprojektowano CIS i uchwalono stosowną uchwałę, opiewała 
na kwotę 140 zł. Okazało się Ŝe ta liczba 80 faluje, bo tacy są uczestnicy tego 
przedsięwzięcia społecznego. Okazuje się, Ŝe w tej chwili jest pewien dołek. My 
liczymy na to, Ŝe ta liczba wzrośnie, choć nie musi się tak stać, gdyŜ są to ludzie 
w 100 % wykluczeni i są to ludzie, którzy czasami nawet w drugim i trzecim 
pokoleniu nie podjęli pracy. Cel jednak, dla którego ten wysiłek się podejmuje, 
Ŝeby tych ludzi przywrócić do normalnego funkcjonowania, doświadczenia 
innych krajów a takŜe innych miast, dla przykładu powiem, Ŝe Staszów 
i Ostrowiec na jeden punkt wydaje znacznie więcej niŜ 220 zł a mimo to nie 
rezygnuje z tego przedsięwzięcia. Ze względu na to, Ŝe kaŜdy 
z „przywróconych” do pracy w społeczeństwie, a dyrektor Scelina melduje mi, 
Ŝe przychodzą do niego i Ŝalą się, Ŝe ksiądz dyrektor ich tak intensywnie 
i skutecznie przymusza, Ŝe jednak zaczęli chodzić do tej pracy. Część z nich 
podjęła się takiego, normalnego dla nas, Ŝycia. Stąd, pamiętając o pewnym 
ryzyku, o tym, Ŝe to sporo kosztuje, ale jednak biorąc pod uwagę, Ŝe kaŜdy 
przywrócony społeczeństwu człowiek i rodzina za nim to rzecz ogromnie 
waŜna, wnoszę o to aby państwo, przy wszystkich zastrzeŜeniach, projekt 
uchwały przyjęli.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
Mam pytanie, ile w tym momencie, bo mówił pan o falowaniu tej liczby 
podopiecznych ośrodka, ile w tym momencie, moŜe inaczej – ile w skali roku 
osób korzysta z tego ośrodka, ile osób jest w tym momencie i czy jeŜeli ta liczba 
zacznie się sukcesywnie zmniejszać to czy będziemy zmuszeni ta stawkę 
osobową podnosić na kaŜdej sesji? 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
Przeciętnie jest to w granicach 80. Faluje od 60, nawet mniej, do 110.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Czy nie byłoby zasadne zmienienie uchwały z 14.04.2005 roku, która nakładała 
obowiązek 140 zł. Zmienić tą uchwałę zmniejszając tą wartość. Wydaje mi się 
to troszeczkę nierealne bo bezrobocie spada, ilość osób, które poszukują pracy 
jest coraz mniejsza. Gdy ta uchwała była zatwierdzana bezrobocie było 
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w granicach 20 % teraz bezrobocie jest w granicach 12 %. Czy nie byłoby 
sensowne zastanowić się. Na pewno liczba tych osób będzie znacznie spadać. 
Czy nie zastanowić się nad nowelizacją tej uchwały, która była podjęta, 
dotycząca kwoty 140 zł a nie podnosić do 225 zł.  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
Tej kwestii nie moŜna rozpatrywać jako kwestii bezrobocia. Chodzi tu o coś 
zupełnie innego. Chodzi o to, aby człowiek, powiedziałem delikatnie, dla 
którego praca nie jest potrzebą pierwszą, a czasami nie jest Ŝadną potrzebą, bo 
przez kilkanaście lat był wykluczony. Rzecz naleŜy rozpatrywać nie 
w kategoriach ekonomicznych a w kategoriach humanitarnych. Ta kwestia 
z uwzględnieniem tych i innych czynników była przez Komisję rozwaŜana 
i przy wszystkich zastrzeŜeniach jednak dostaliśmy akceptację do tego, Ŝeby to, 
co zostało przyjęte w budŜecie, w uchwale budŜetowej, bo te środki są 
przyznane, aby ten rok pociągnąć jeszcze i dokonać analizy po drugim roku 
działania CIS-u, czy to ma społeczny sens? To znaczy czy przywraca ludzi do 
społeczeństwa czy nie? Wtedy podjęlibyśmy decyzję. JeŜeli pan radny byłby 
usatysfakcjonowany taką odpowiedzią to byłbym wdzięczny. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pozwolę sobie równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe znaczący spadek bezrobocia dotyczy 
grupy aktywnie poszukujących pracy. Na to wskazują statystyki. Natomiast 
w grupie osób trwale bezrobotnych ten wskaźnik jest nadal bardzo wysoki.  
 
Innych 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 VI/101/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kwoty słuŜącej do 
wyliczenia wysokości dotacji na działalność centrum Integracji Społecznej 
otworzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej. 
 
Do pkt. 8.5 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2007r. 
Uchwalenie wykazu zadań, które będą w naszym mieście realizowane jest 
obowiązkiem który na Radę Miejską nakłada ustawa o rehabilitacji 
i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wykaz, który państwu rekomenduję, to 
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jest pełny wykaz zadań umieszczonych w ustawie o rehabilitacji, gdyŜ nasze 
doświadczenia mówią o tym, Ŝe jest zapotrzebowanie na wszystkie typy 
działalności, które ta uchwała przewiduje. Proponowany projekt ma opinię 
Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych gdyŜ opinia taka jest niezbędnym 
wymogiem zapisanym w ustawie.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych. 
 
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 VI/102/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2007r. 
 
Do pkt. 8.6 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Program wyrównywania róŜnic między 
regionami” w roku 2007 w ramach programu celowego Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Zgodnie ze stosownymi przepisami ustalanymi przez zarząd Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nasze miasto moŜe 
uczestniczyć w tzw. obszarze C tego programu, który dotyczy tworzenia na 
wolnym rynku pracy, miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Zasady są 
takie, Ŝe pracodawcy mogą otrzymać 50% kosztów tworzenia stanowiska pracy 
dla osoby niepełnosprawnej z górnym limitem kwotowym 23.000 zł. W tej 
chwili mamy osiem takich wniosków, które jeŜeli będą pozytywnie rozpatrzone 
przez zarząd PFRON, przyniosą utworzenie w Kielcach 36 stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Stanowi to juŜ stosunkowo duŜe przedsiębiorstwo. 
Polepszy to zdecydowanie sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 



 16

Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/103/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” w roku 2007 w ramach 
programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Do pkt. 8.7 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II i Filii im. Prof. Antoniego Kępińskiego 
w Kielcach, ul. Jagiellońska 76. 
W ubiegłym roku Wysoka Rada podjęła decyzję o połączeniu dwóch domów 
pomocy społecznej. Decyzja ta skutkuje bardzo pozytywnie. Nie spełniły się 
obawy, Ŝe to połączenie moŜe nastręczać problemy dla mieszkańców jednej czy 
drugiej części domu. Natomiast w związku z tym, Ŝe istnieje pewna specyfika 
pracy z osobami chorymi psychicznie, a tacy są w oddziale powstałym z Domu 
Pomocy Społecznej z Dobromyśla, po obserwacji dotychczasowego 
funkcjonowania tego przedsięwzięcia uznaliśmy iŜ naleŜałoby w pewien 
organizacyjny sposób wyodrębnić tę część. Merytorycznym uzasadnieniem jest 
to, Ŝe ci ludzie wymagają nieco innej terapii i nieco innej opieki medycznej. 
W związku z powyŜszym propozycja aby w ramach tego domu funkcjonowała 
filia imienia prof. A. Kępińskiego. To, Ŝe jest propozycja aby filia utrzymała 
nazwę jest odpowiedzią na wolę pracowników, którzy są przywiązani do 
swojego zakładu pracy i chcieli w ten sposób podkreślić jego autonomię. 
Zgłaszam w trybie pilnym projekt tej uchwały, gdyŜ zatwierdzenie statutu 
pozwoli w szybkim czasie występować o pieniądze do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, które są niezbędne na kontynuowanie procesu 
dostosowywania Domu przy ulicy Jagiellońskiej do standardów wymaganych 
odpowiednimi przepisami.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/104/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
i Filii im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76 
 
Do pkt. 8.8 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę nr LXV/1241/2006 Rady Miejskiej Kielcach z dnia 
13.07.2006r. w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego 
i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce. 
W lipcu 2006 roku Wysoka Rada przyjęła uchwałę określającą zasady ustalania 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w szkołach i placówkach 
oświatowych. W paragrafie pierwszym w ustępie drugim jest wykaz placówek 
które ta uchwała obowiązuje. Proponujemy dodać dwie nowe placówki: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych. Jest to szkoła przy szpitalu pana 
doktora Wielgusa. W tym przypadku dotycz jednej osoby, gdyŜ dotyczy 
pracowników niepedagogicznych. Druga instytucja to jest MłodzieŜowy 
Ośrodek Wychowawczy w Dobromyślu, który został powołany uchwałą 
Wysokiej Rady, który w sensie pełnym wystartuje z grupą 50 podopiecznych po 
rozstrzygnięciu przetargu na catering. Stąd prośba o przyjęcie tej nowelizacji, 
dotyczącej tych dwóch placówek. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji i Kultury. 
 
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 VI/105/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku zmieniającą uchwałę nr LXV/1241/2006 Rady Miejskiej Kielcach z dnia 
13.07.2006r. w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego 
i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce. 
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Do pkt. 8.9 
 
Mieczysław Pastuszko zastępca dyrektora Wydziału Projektów 
Strukturalnych i Strategii Miasta  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Kielcach przy 
ul. Paderewskiego 4. 
Obowiązek uzyskania opinii Rady Miejskiej o lokalizacji ośrodka gier wynika 
z art. 32, ust. 1, pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 
wzajemnych. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier i na 
automatach udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
Przedsiębiorca składając wniosek do Ministra Finansów o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie tego typu działalności w zakresie gier i na automatach powinien 
załączyć między innymi opinię rady gminy o lokalizacji ośrodka gier. Spółka 
Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie 
prowadzi na terenie naszego miasta jeden z takich salonów, zlokalizowany przy 
ulicy Zagórskiej 3. Dziś ta spółka występuje o zaopiniowanie, o wyraŜenie 
zgody na przeniesienie tego salonu do lokalu o wyŜszym standardzie, a co za 
tym idzie wyŜszym poziomie świadczenia usług, do lokalu zlokalizowanego 
przy ulicy Paderewskiego 4.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowo - Samorządowej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/106/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 
w Kielcach przy ul. Paderewskiego 4. 
 
Do pkt. 8.10 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
DzierŜawa jest na okres 10 lat. Grunt o powierzchni 121 m2. Była próba 
sprzedaŜy na rzecz działki przyległej ale nie udała się ze względu na brak 
pieniędzy, pan który to uŜytkuje wystąpił o zgodę na wydzierŜawienie na 
dłuŜszy okres czasu. Będzie tam ogród przydomowy. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/107/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy 
ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy. 
 
Do pkt. 8.11 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Czachowskiego oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Okres dzierŜawy 10 lat. Grunt o powierzchni 408 m2. Nieruchomość, na której 
znajduje się cały szereg urządzeń podziemnych, kanały, kable itp. Jest objęta 
umową dzierŜawy do połowy tego roku. PoniewaŜ zbliŜa się koniec tego okresu, 
Ŝeby nie przedłuŜać co trzy lata i przygotowywać nowych uchwał proszę 
o wyraŜenie zgody na jej wydzierŜawienie na 10 lat. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/108/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy 
ul. Czachowskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Do pkt. 8.12 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
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połoŜonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜawy. 
Okres dzierŜawy 15 lat. Są to dwie działki o powierzchni łącznej 532,80 m2. 
Przeznaczone są pod działalność handlową. Na tej nieruchomości, zgodnie 
z pozwoleniem na budowę, wybudowane są pawilony handlowe. Najemcy 
wystąpili z wnioskiem o przedłuŜenie umowy dzierŜawy. UwaŜam, Ŝe jest to 
zasadne i da dzierŜawcom stabilizację w działalności handlowej.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/109/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy 
ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierŜawy. 
 
Do pkt. 8.13 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Ustronie oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Okres dzierŜawy 8 lat. Działka o pow. 340 m2. Nieruchomość ta od wielu lat jest 
dzierŜawiona lub obciąŜana za bezumowne korzystanie. PołoŜona jest przy lesie 
i ma niekorzystny kształt. Poprawi ona znacznie warunki zagospodarowania 
nieruchomości przyległej. Nie moŜemy jej w chwili obecnej przeznaczyć do 
sprzedaŜy, poniewaŜ nie ma jeszcze w pełni uregulowanego stanu prawnego.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/110/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy 
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ul. Ustronie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy. 
 
Do pkt. 8.14 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie oddania w uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. Świerkowej 
i Rakowskiej. 
Oddanie w uŜytkowanie wieczyste odbędzie się na rzecz Spółdzielni Budowlano 
– Mieszkaniowej PIONIER. Łączna powierzchnia grunty wynosi 0,0140 ha 
składa się na nią 17 działek. Pozwoli to nam na uregulowanie stanu prawnego 
budynków znajdujących się przy tych ulicach.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/111/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości połoŜonych 
w Kielcach przy ul. Świerkowej i Rakowskiej. 
 
Do pkt. 8.15 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy udziału 
w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wesołej 14. 
Jest to udział w nieruchomości w wysokości 13/20 części w nieruchomości 
zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wesołej 14. Działka 
o powierzchni 382 m2. SprzedaŜ udziałów pozwoli nam na uporządkowanie 
spraw własnościowych tego terenu. Obecni współwłaściciele tej nieruchomości 
złoŜyli taki wniosek. W tym budynku znajdują się jeszcze lokale mieszkalne. 
Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. W sumie mieszka tam pięć 
rodzin. SprzedaŜ nieruchomości uwaŜam za w pełni zasadną.  
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. 
Podczas obrad Komisji Gospodarki Komunalnej radni negatywnie zaopiniowali 
ten projekt. Długo dyskutowaliśmy. Były pewne uwagi i mam nadzieję Ŝe te 
uwagi nam rozwinie. Widzę Ŝe pan Marek Wołowiec chce zadać kilka pytań.  
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Radny Marek Wołowiec 
Chciałem na temat tej działki rozmawiać. JuŜ na Komisji Gospodarki 
Komunalnej była burzliwa dyskusja. Chciałem powiedzieć, Ŝe działka połoŜona 
w centrum miasta Kielce przy ulicy Wesołej o powierzchni 382 metry jest 
bardzo atrakcyjnym terenem do inwestowania i o duŜej wartości rynkowej. 
Znajduje się w centrum miasta z bezpośrednim dojazdem od ulicy Wesołej. 
Miasto posiada udziały w wysokości 70% a 30% naleŜy do współwłaścicieli. 
Logika wskazuje na to, Ŝe miasto powinno wykupić te 30% od pierwowitych 
właścicieli i sprzedać je w bardzo atrakcyjnej cenie. Od pierwowitych. 
Chciałbym jeszcze zwrócić państwa uwagę, Ŝe pozostała część tej działki czyli 
30% która naleŜy do współwłaścicieli jest zabudowana w całości budynkiem 
mieszkalnym, czyli kamienicą w bardzo złym stanie technicznym, z której 
naleŜy wykwaterować lokatorów i zapewnić im mieszkania zastępcze. Problem 
mieszkaniowy tych lokatorów, według ustawy, musi rozwiązać miasto. Czyli 
sprzedając udziały miasto nie pozbywa się problemów związanych 
z zabezpieczeniem lokali zastępczych dla mieszkańców tej kamienicy. 
Reasumując chciałem podkreślić, Ŝe miasto sprzedając udziały w formie 
bezprzetargowej pozbawia się moŜliwości osiągnięcia wyŜszej ceny ze 
sprzedaŜy tej nieruchomości. Po drugie, miasto musi zabezpieczyć lokale 
eksmitowanym mieszkańcom z tej kamienicy, czyli nie pozbędzie się problemu 
lokali zastępczych dla mieszkańców kamienicy po sprzedaniu działki. Mógłbym 
się zgodzić ze sprzedaŜą tej działki ale w formie przetargowej. Jest to najlepsza 
forma sprzedaŜy i nie pozwala na Ŝadne niedomówienia. Miasto ostatnio coraz 
rzadziej korzysta z tej formy przetargowej. Jestem przeciwny tej uchwale. 
Chciałbym aby pan dyrektor skomentował. 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji  
Z pamięci odniosę się do pomysłu wykupienia udziałów od współwłaścicieli. 
Musi być na to zgoda współwłaściciela i chęć drugiego współwłaściciela Ŝeby 
od niego odkupił. Jeśli właściciele nie będą mieli ochoty nam sprzedać, nie 
kupimy. Czekałaby nas droga sądowa o wyjście ze współwłasności, która nie 
wiadomo jak by się skończyła i kiedy. Wykupienie od nich udziałów nie leŜy 
w naszym interesie, wręcz uwaŜałbym to za pozbawione podstaw 
ekonomicznych. W momencie, gdyby gmina stała się właścicielem w 100% tej 
nieruchomości automatycznie najemcy lokali mieszkalnych nabywają prawo 
pierwszeństwa wykupu lokali mieszkalnych i sprzedajemy jak wiadomo te 
lokale z 80% bonifikatą. Mielibyśmy więc jeszcze gorzej niŜ sprzedając to. Ja 
nie widzę tu Ŝadnej takiej potrzeby i uzasadnienia ekonomicznego. Sprzedając te 
udziały na rzecz współwłaścicieli, przepisy ustawy pozwalają nam nawet, 
w ustawie jest wymieniony punkt, Ŝe przysługuje im nawet pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości i stosujemy wtedy tryb bezprzetargowy. 
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W przypadku, gdy oni wszyscy wystąpili o wykup części miasta, moglibyśmy 
się narazić na sprawę sądową i sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym mogłaby 
być zablokowana. Nie wiedzę powodzenia w podjęciu takiej uchwały 
i w podjęciu takich działań. Dlatego uwaŜam, Ŝe jest to zasadne. Ponadto 
zwrócę uwagę na jeden aspekt. Sprzedając te udziały, wychodząc ze 
współwłasności w takich kamienicach pozbywamy się kłopotów z utrzymaniem 
ich w dobrej kondycji i z łoŜeniem dalszych pieniędzy na ewentualne remonty, 
sprzątanie i utrzymywanie tego.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Wkradła się jakaś nieścisłość. Ja myślę, Ŝe ten grunt był w zeszłym roku 
kupiony przez tych współwłaścicieli. Miasto miało pierwokup. W kaŜdej 
nieruchomości, która jest sprzedawana na terenie miasta, miasto ma pierwokup. 
Dlaczego tego nie dokonano. Miasto odstąpiło od kupienia tych 30% udziałów. 
Pan mówi Ŝe trzeba dać mieszkania czy jakby wyremontować tą kamienicę. 
PrzecieŜ pan wie, Ŝe jest nakaz wyburzenia tej kamienicy. Musimy dać 
mieszkania zastępcze a nie remontować tą kamienicę. Jest tu jakaś pewna 
nieścisłość. Taką nieruchomość trzeba sprzedać na przetargu. Na przetargu 
panie dyrektorze. Proszę nam tu nie wmawiać, Ŝe pan mówi, Ŝe coś trzeba 
mieszkańcom. Tym mieszkańcom trzeba dać mieszkania zastępcze bo jest 
decyzja o wyburzeniu. JeŜeli jest decyzja o wyburzeniu to lokatorzy nie będą się 
starać o te mieszkania.  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji  
Tak czy inaczej miasto będzie miało obowiązek zapewnienia lokali 
mieszkalnych najemcom. Obojętnie czy sprzedamy to czy nie. Poza tym, nie 
wierzę w to, Ŝe po wyburzeniu po kupnie tej nieruchomości od współwłaścicieli, 
Ŝe to w ogóle zakończy się powodzeniem, ta transakcja nabycia od nich. Ja po 
prostu nie wierzę w to. Natomiast sprzedaŜ udziałów w trybie przetargu nie jest 
taka korzystna dla sprzedającego. Padła kwestia, Ŝe miasto odstąpiło od prawa 
pierwokupu. Nie ma takiego prawa, nie ma w ogóle prawa do pierwokupu 
udziałów w stosunku do nieruchomości zabudowanych. Takie coś nie istnieje, 
więc nie bardzo rozumiem o co tutaj chodzi.  
 
Radny Jan Gierada 
Proszę to potraktować jako pytanie. ZauwaŜam taką prawidłowość od wielu, 
wielu miesięcy, Ŝe miastu najlepiej byłoby wszystko wszystkim oddać bez 
przetargu, pozamieniać, oddać w dzierŜawę na trzy lata, po trzech latach 
sprzedać w trybie bezprzetargowym. Mam odczucie jakby nam nie zaleŜało, 
Ŝeby kasa była lepsza w mieście, tylko Ŝeby była gorsza. Radny Wołowiec ma 
rację, najlepszą formą zbycia czegokolwiek jest przetarg. Niech stają 
w przetargu i zawsze na tym miasto zyska. Akurat znam ustawę 
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o nieruchomościach i widzę co się dzieje na przetargach, byłem tu ostatnio na 
przetargu i z 80 zł przebite zostało na 140 zł. Czyli opłaca się to robić. My się tu 
zawsze zastanawiamy jak by to zrobić Ŝeby wszystkim było dobrze tylko nie 
nam. 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji  
Ja pragnę tylko zauwaŜyć, Ŝe tryb bezprzetargowy nie zawsze oznacza taniej. 
Często, co potwierdzają ostatnie przetargi gdzie wiele nieruchomości nie udało 
nam się sprzedać w pierwszym i drugim przetargu i dopiero sprzedaliśmy je 
w trzecim, po obniŜeniu ceny. Nie zawsze tryb bezprzetargowy oznacza tańszy. 
Rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek, tak wycenia i tak zakładamy, Ŝe 
wycenia zawsze wartość rynkową nieruchomości, aktualną na dzień wydania 
wyceny. Nie moŜemy tu mówić, Ŝe coś sprzedajemy taniej. Sprzedajemy za 
aktualną wartość rynkową nieruchomości, którą rzeczoznawca ocenia na dzień 
sporządzenia wyceny. Od sporządzenia wyceny do sprzedaŜy pozostaje krótki 
okres czasu.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Myślę w ten sposób, Ŝe ta polityka, o której radny Gierada mówił, jest to 
polityka w mieście związana z tym, Ŝe w większości nieruchomości nie ma 
polityki sprzedaŜy nieruchomości. Ja juŜ od dawna do pana dyrektora 
apelowałem, Ŝeby pan nam przedstawił harmonogram sprzedaŜy. Wiadomo, Ŝe 
w budŜecie mamy określoną wartość sprzedaŜy. Myślę Ŝe przyszli inwestorzy 
powinni wiedzieć mniej więcej w jakich obszarach, jakich rejonach, nie mówię 
konkretnie, miasto w ciągu tego i tego roku ma do sprzedaŜy jakieś działki. To 
musi być czytelne panie dyrektorze. Forma przetargowa jest najbardziej czytelną 
formą.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Apeluję do radnych, aby w swoich wypowiedziach odnosili się do 
przedstawianego i omawianego projektu uchwały.  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji  
Został przedłoŜony plan sprzedaŜy nieruchomości i w Biurze Rady się taki 
znajduje. Na pewno jest dostępny. JeŜeli pan radny nie ma ja mogę go 
przedłoŜyć. Wymienione są w nim wszystkie nieruchomości przeznaczone 
w tym roku do sprzedaŜy, zaplanowane do sprzedaŜy, co nie znaczy, Ŝe nie 
moŜemy jeszcze dodatkowo zwiększyć. Jest to wykaz z numerami działek, 
z połoŜeniem i powierzchnią. Zapraszam, przedstawimy taki plan, który został 
sporządzony w ubiegłym roku na ten rok i na rok 2008. Bo takie sporządzamy 
na dwa lata do przodu.   
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Radny Jarosław Machnicki 
Chciałem powiedzieć, Ŝe w przypadku wielu uchwał o bezprzetargowym zbyciu 
części pewnych obszarów dostrzegam duŜą logikę i popieram tego typu 
działanie, natomiast tu chciałem zapytać – jeŜeli mamy w uzasadnieniu 
informację, Ŝe jest to przewidziane do wyburzenia, to chciałem zapytać, kiedy to 
wyburzenie nastąpi? Czy w związku z tym nie byłoby lepiej wstrzymać się ze 
sprzedaŜą tego aŜ do rozstrzygnięcia kwestii lokatorów tego budynku a wtedy 
rozmawiać o zupełnie innej rzeczy. Jakby juŜ bez ludzi. Mówił pan, panie 
dyrektorze, Ŝe to i tak ciąŜy na mieście i tak ciąŜy na mieście, więc moŜe 
odwrócić kolejność? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji  
MoŜe powiem to w ten sposób: dopóki my mamy tych lokatorów, dopóki 
jesteśmy współwłaścicielem, na nas spoczywa obowiązek utrzymywania w jako 
takim uŜywaniu tego budynku i na nas spoczywa ryzyko z gospodarowaniem 
tym budynkiem. W momencie sprzedaŜy oddala się ono od nas. Wiem, bo mam 
oświadczenie odpowiednich słuŜb, w szczególności dyrektora Kędry, Ŝe juŜ 
wnioski o nowe lokale, o przeniesienie tych ludzi się znajdują. Ten proces trwa. 
Z tym, Ŝe nam jest obojętne. MoŜe rzucę pytanie; no po co nam jeszcze 
wydawać pieniądze na wyburzenie?  
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Jedno pytanie, panie dyrektorze, czy pana zdaniem obecność tych lokatorów 
obniŜa wartość nieruchomości? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji  
Moim zdaniem nie. W przypadku sprzedaŜy na rzecz współwłaściciela, 
natomiast w przetargu moŜe to znacznie obniŜyć. MoŜe uzasadnię jeszcze 
dlaczego. Lokatorzy są zarówno gminy jak i obecnych właścicieli. Są to wspólni 
lokatorzy dwóch współwłaścicieli.  
 
Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przysłuchuję się tej debacie na temat zbycia udziałów w tej nieruchomości 
i w pewien sposób podzielam opinie, jeŜeli chodzi o sprawę czy nie ma tu jakiś 
podtekstów. Chciałbym się zwrócić do państwa z taką prośbą: bo od pewnego 
momentu obserwuję, Ŝe jeŜeli zabieramy się do omawiania sprzedaŜy udziałów 
czy sprzedaŜy jakiś nieruchomości, automatycznie zaczynają się tu pojawiać 
jakieś podteksty. Ja powiem tylko tyle, jest to nieruchomość przy ulicy Wesołej, 
wiemy w jakim stanie są te nieruchomości, w ogóle przy tej ulicy i w ogóle 
w centrum, ale nikt nic nie powiedział na temat zagospodarowania tego 
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centrum. My tylko się zawsze zastanawiamy nad jedną rzeczą, kto za ile 
i dlaczego? Ale nikt nie mówi, Ŝe czas najwyŜszy Ŝebyśmy w tej kwestii 
powiedzieli coś innego. Mianowicie, co robić Ŝeby to śródmieście, te uliczki jak 
najszybciej się tutaj, wygląd tych uliczek się zmieniał. Ja uwaŜam, Ŝe 
powinniśmy pójść w tym kierunku, Ŝeby pewne sprawy związane ze sprzedaŜą 
tych nieruchomości przyspieszać. My staramy się wszystko robić, Ŝeby w jakiś 
sposób sprzedaŜ udziałów czy nieruchomości opóźniać. Powiem tylko jedno, 
jeŜeli są jakieś zastrzeŜenia, będzie przygotowany operat szacunkowy, który 
odpowie jaka to jest kwota, za jaką kwotę naleŜy sprzedać tą nieruchomość, 
a jeŜeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości to moŜe wtedy skierować jeszcze 
sprawę do kontroli. Ja uwaŜam, Ŝe jeŜeli na kaŜdej sesji będziemy torpedować 
sprzedaŜ takich nieruchomości czy udziałów to będziemy tak przesuwać 
z miesiąca na miesiąc z sesji na sesję. Wcale w dobrym kierunku to nie pójdzie.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Szanowni radni, bardzo proszę z rozwagą korzystać z przycisku „proszę o głos”. 
Dlatego, Ŝe widzę, Ŝe lista mówców w tym punkcie zaczyna się rozrastać. 
śebyśmy nie krąŜyli wokół tego samego. Bardzo o to proszę, bo nic to nie daje.  
 
Radny Marek Wołowiec 
W kwestii odpowiedzenia radnemu. Ja twierdzę, Ŝe kaŜdy jest za sprzedaŜą 
nieruchomości w centrum Kielc, Ŝeby te Kielce się rozwijały, bo jednak 
faktycznie na tych ulicach jest masę ruder. Trzeba to uporządkować. Tylko 
jeszcze raz powtarzam, najlepszą formą jest forma przetargowa. To nie jest 
blokada moim zdaniem. Forma przetargowa. Dlatego to trzeba stosować 
w szczególności gdy dotyczy to centrum miasta. To jest działka, która ma wjazd 
od strony ulicy Wesołej. Po drugie problem zakwaterowania nie spada na 
właściciela tylko na miasto. Czyli miasto musi zagwarantować tym ludziom, 
z tej kamienicy mieszkania. To odium ponosi miasto.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Zapewniam panie Przewodniczący, Ŝe z najwyŜszą rozwagą korzystam 
z przycisku „proszę o głos”. Zadam pytanie. Panie dyrektorze moje pytanie jest 
w zasadzie końcówką pytania Marka Wołowca, na kim spocznie po sprzedaŜy 
udziałów w tej nieruchomości, czyli w momencie, kiedy cała nieruchomość 
stanie się własnością jednego właściciela. Na kim spocznie zabezpieczenie 
lokali osobom, które tam, w tym momencie mieszkają? Na nowych właścicieli 
czy na mieście? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji  
W dalszym ciągu to samo. Ja moŜe zwrócę uwagę na jedną rzecz. Przez cały 
szereg lat ci lokatorzy, najemcy lokali mieszkalnych byli najemcami miasta. To 
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miasto dało im przydziały kwaterunkowe i miasto im te lokale przydzieliło. Na 
mieście będzie więc spoczywał ten obowiązek. Tak samo jak w tej chwili 
spoczywa. To nie są lokatorzy tych współwłaścicieli, to są lokatorzy miasta. 
Miasto przydzieliło im te lokale kiedyś w przeszłości.  
 
Radny Jarosław Karyś 
W zasadzie nie miałem zamiaru zabierać głosu w tym punkcie. Zabierałem w tej 
sprawie głos na Komisji Komunalnej dlatego, Ŝe pewne sprawy sobie jakby 
wyjaśniłem ale jakby do zabrania właśnie ad vocem skłoniły mnie wypowiedzi 
radnych. Po pierwsze jeŜeli chodzi o wypowiedź radnego Jacka Nowaka to 
właśnie w sytuacji w której my to przyspieszamy, przyspieszamy do granic 
moŜliwości powoduje to niejasne przypuszczenia Ŝe coś jest nie tak. Dokumenty 
odnośnie sprzedaŜy nieruchomości i odnośnie wydzierŜawiania, przykro mi to 
stwierdzić, dostajemy w ostatniej chwili. Nie mamy czasu na zaznajomienie się 
ze sprawą, nie mamy czasu na przejrzenie wszystkich i usunięcie wszystkich 
wątpliwości, które mamy w tym momencie. Taka praktyka powinna być w tej 
sprawie niedopuszczalna. Przyspieszanie nie ma tu nic do rzeczy bo 
przyspieszymy tak, Ŝe w końcu nie będziemy wiedzieć co sprzedajemy, komu 
i dlaczego sprzedajemy. JeŜeli chodzi o wypowiedź pana Marka Wołowca, 
gwoli sprawiedliwości, bo ja teŜ miałem obiekcje do tej nieruchomości, aktualni 
właściciele rzeczywiście kupili tą nieruchomość w zeszłym roku, ale odkupili tą 
nieruchomość od rodziny. To trzeba powiedzieć, Ŝeby nie było tutaj Ŝadnych 
niejasności.  
 
Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ad vocem do wypowiedzi radnego Jarosława, chciałem zapytać ile potrzeba 
czasu na to, Ŝeby zaznajomić się z takim tematem? Tydzień, dwa, miesiąc? 
Proszę mi odpowiedzieć. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Panie radny Jacku, sprawa jest tego typu, Ŝe są to sprawy powaŜne i uwaŜam Ŝe 
pośpiech w sprzedaŜy nieruchomości, gdzie waŜy się jednak dobro miasta nie 
jest wskazany. Nie moŜna tego robić na zasadzie jednej chwili. Nie odpowiem 
panu dosłownie w jakim czasie moŜna, bo trudno powiedzieć czy rozwaŜenie 
sprzedaŜy danej nieruchomości moŜe trwać tydzień czy miesiąc. JeŜeli są 
wątpliwości, to uwaŜam, naleŜy je rozstrzygać. Natomiast nie moŜe to być 
kwestia jednego dnia, czy jednej godziny w Ŝadnym razie.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Co do czasu panie radny, juŜ któryś raz pan podnosi, Ŝe za szybko działamy. 
Przepraszam ale miasto to jest wyzwanie, my musimy. Ktoś kto został radnym 
to nie moja sprawa, ale wydaje mi się Ŝe musi być przygotowany, Ŝe nieraz 
z czwartku na piątek trzeba podjąć decyzję. Myślę, Ŝe jest to do uzgodnienia 
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miedzy radnymi. JeŜeli ustalicie, Ŝe na miesiąc, czy trzy miesiące wcześniej 
mają być dokumenty w określonych sprawach, to my się dostosujemy. 
Chciałbym poruszyć jeden bardzo waŜny aspekt, który tu był pominięty. 
Dlaczego my preferujemy w tej chwili bezprzetargowe przekazanie tej 
nieruchomości? Z bardzo prostej przyczyny. Nieruchomości w Kielcach i nie 
tylko w Kielcach kupują ludzie z bardzo róŜnymi zamiarami. Naszym celem 
jest, Ŝeby miasto jak najszybciej zmieniało swój wygląd. Oto mamy taki 
scenariusz, albo w sposób klarowny zostają, nie za darmo – biegli 
z odpowiednimi papierami wyceniają te nieruchomości i my się tym wycenom 
równieŜ przyglądamy. To nie jest tak, Ŝe bezkrytycznie do tego podchodzimy. 
Sprzedajemy dotychczasowym współwłaścicielom, albo wprowadzamy 
trzeciego, który najprawdopodobniej będzie chciał mieć gestię nad tą 
nieruchomością i być moŜe zdarzy się, Ŝe na wiele lat zablokujemy jakiekolwiek 
inwestycje w tej nieruchomości. Będziemy tą ruinę mieli dalej, aŜ to wszystko 
upadnie. Takie przykłady mamy na co dzień. Pytanie dlaczego taką formę 
wybieramy a nie inną – odpowiedź jest dla mnie jasna. JeŜeli chcemy zmieniać 
obraz naszego miasta musimy brać pod uwagę skuteczność decyzji odnośnie 
chociaŜby zmiany wyglądu. W tym przypadku jest to dla mnie bardziej 
przewidywalne i sensowne.  
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej.  
Wychodząc naprzeciw radnym aby zapoznawali się z tym co będzie 
sprzedawane w najbliŜszym czasie, rozdałem dziś wszystkim radnym z Komisji 
pismo z adresami lokali, które miasto zamierza sprzedać. Chciałbym zwołać 
Komisję Gospodarki Komunalnej, mam nadzieję krótką – albo długą, zaleŜeć to 
będzie od radnych, na poniedziałek na godzinę 13.30, abyśmy na spokojnie 
mogli się zapoznać. Mamy tu siedem lokali, z którymi moŜemy się zapoznać. 
Mamy jeszcze kilka dni, moŜemy je zobaczyć i moŜemy się wszystkiego 
dowiedzieć.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Panie Prezydencie, ja rozumiem, ze niektóre sprawy wymagają pośpiechu 
i szybkiego działania. Natomiast niektóre sprawy nie wymagają. Nie sądzę, Ŝeby 
sprawy sprzedaŜy gruntów, sprzedaŜy czy teŜ kupna działek wymagały takiego 
pospiechu. UwaŜam, Ŝe w tym wypadku moŜemy popełnić liczne błędy.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Panie Prezydencie, ja rozumiem o rozwoju tego miasta ale chciałem zapytać czy 
są plany zagospodarowania przestrzennego tego miasta. JeŜeli sprzedajemy 
nieruchomości, to na tej nieruchomości musi być wskazane co ma być 
realizowane. Z tego co ja wiem, nie ma tych planów, tak Ŝe tutaj pana argument 
podnoszony co do rozwoju jest nie na miejscu.  
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Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji  
MoŜe odpowiem na jeszcze jedną rzecz, na temat tego szybkiego 
przygotowywania projektów sprzedaŜy nieruchomości. To trwa kilka miesięcy 
minimum. KaŜdy przygotowany projekt. Przede wszystkim my musimy 
sprawdzić stan prawny, musimy przygotować i zebrać wszystkie dokumenty na 
ten temat. Uzyskać zgodę Prezydenta, uzyskać opinie prawników. Samo 
przygotowanie i przedstawienie projektu uchwały jest poprzedzone 
kilkumiesięczną pracą. Proszę to teŜ wziąć pod uwagę.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Chcę jeszcze poinformować radnych, Ŝe negatywna opinia Komisji do projektu 
uchwały nie jest wiąŜąca dla sesji Rady Miejskiej. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 15 
Przeciw   – 3 
Wstrzymało się  – 8 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/112/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Wesołej 14. 
 
Do pkt. 8.16 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Cisowej. 
Jest to nieruchomość o pow. 303 m2, posiadająca uregulowany stan prawny, ma 
załoŜoną księgę wieczystą. Jest to nieruchomość niezabudowana, przeznaczona 
do sprzedaŜy w trybie przetargowym.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/113/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Cisowej. 
 
Do pkt. 8.17 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Górnej. 
Jest to nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni prawie 700 m2. 
Nieruchomość jest zabudowana pawilonem handlowym, kiedyś wybudowanym 
przez Spółdzielnię SpoŜywców Społem. SprzedaŜ będzie w trybie przetargu.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałbym szerzej zorientować radnych, którzy przed chwilą walczyli o kaŜdą 
złotówkę dla miasta, Ŝe wskutek, jak dalej powiem, dziwacznych transakcji 
miasto ma przy zbyciu tej działki szansę wziąć dobre pieniądze. Proszę 
zauwaŜyć w uzasadnieniu uchwały, Ŝe wtedy, kiedy istniała spółdzielnia 
Radostowa, kiedy ta spółdzielnia była zagroŜona upadłością nie było chętnego 
na kupno nakładów na ten pawilon. Natomiast wtedy, kiedy pojawił się 
inwestor, kiedy spółdzielnia Radostowa utrzymała 150 miejsc pracy, kiedy 
dostosowała zakład do wymogów unijnych, kiedy inwestor opracował projekt, 
jest taki budynek I/22, który jest na dole tego rysunku, to jest dawny biurowiec 
Radostowej obecnie projektowany trzygwiazdkowy hotel. Radostowa jako 
spółka przeprowadziła się do pomieszczeń administracyjnych na terenie 
zakładu. Działka miasta, ta zakreskowana, jak państwo zauwaŜycie jest 
niewielką częścią, niecałe 700 metrów, duŜego rombu, który stanowi własność 
nowego inwestora. Proszę zobaczyć na zbieŜność dat, Ŝe 30 sierpnia ubiegłego 
roku, nowy inwestor, czyli przedsiębiorstwo Radostowa, wystąpiło o zakup tejŜe 
nieruchomości od miasta. Potem potoczyły się dosyć niezrozumiałe dla mnie 
transakcje. 17 października pan Kaliniak, jak wynika z uzasadnienia, wystąpił 
równieŜ o zakup a nie był jeszcze właścicielem. Właścicielem nakładów stał się 
dopiero trzy dni później 20 października ubiegłego roku. Dziwię się, Ŝe tak 
renomowani inwestorzy, tak znani inwestorzy jak Spółdzielnia SpoŜywców 
Społem i nowy inwestor nie porozumieli się między sobą i te nakłady nie 
zostały zbyte dla inwestora, który z takim rozmachem prowadzi tam inwestycje. 
Zapewne nie ma tu Ŝadnych niezgodności z prawem by transakcje mogły się 
odbyć zgodnie z prawem. Skorzysta na tym zapewne miasto, bo o tą działkę 
będzie na przetargu znacząca rozgrywka między tymi dwoma inwestorami.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/114/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Górnej. 
 
Do pkt. 8.18 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja 192. 
SprzedaŜ będzie zwolniona z obowiązku zbycia w drodze przetargu. Działka ma 
pow. 0,0270 ha, jest objęta dzierŜawą na 30 lat. Została zabudowana 
budynkiem, zgodnie z pozwoleniem na budowę budynkiem usługowo – 
handlowym wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem. SprzedaŜ nastąpi po 
cenie rynkowej. 
 
Projekt uchwały 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 VI/115/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
1 Maja 192. 
 
Do pkt. 8.19 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Kielcach przy ul. 1 Maja i Sowiej. 
Zamiana jest podyktowana koniecznością uregulowania stanów prawnych. 
Działki te powstały wyniku dokonania kiedyś, niezbyt dokładnych pomiarów 
geodezyjnych i stąd wyszła konieczność zamian. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
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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 VI/116/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach 
przy ul. 1 Maja i Sowiej. 
 
Do pkt. 8.20 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach przy ul. Ks. Ściegiennego. 
Zamiana dotyczy nieruchomości miasta Kielce o powierzchni 9.610 m2 i szereg 
działek o łącznej powierzchni 7.749 m2. Zamiana odbędzie się po wycenie 
w sposób ekwiwalentny. Zamiana ta pozwoli na rozwój przedsiębiorstwa „Pod 
Telegrafem”, która chce na działce, która w tej chwili jest własnością gminy 
dobudować część, w której będzie technologiczna zamraŜalnia pieczywa. Tak 
wynika z projektów. Nowe zatrudnienie przewidywane jest na około 100 
nowych pracowników.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Wydaje się, Ŝe taka uchwała była przedmiotem obrad w lipcu ubiegłego roku, 
mogę się mylić. Jak zmieniły się warunki, Ŝe ta sprawa staje po raz kolejny dziś 
na sesji? Czy faktycznie do tego projektu uchwały jest opinia radców prawnych? 
JeŜeli taka jest, to mam pytanie i jednocześnie prośbę, czy jest ona znana 
Komisji Gospodarki Komunalnej i co ta Komisja na to? Proszę równieŜ o jej 
odczytanie, jeŜeli jest toŜsama z opinią z lipca. Dziś głosujemy de facto to samo. 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Odpowiadam. Nie stało to nigdy na sesji. Opinia jest. Nie wiem czy Komisja 
zna treść opinii. Opinia została dołączona do Biura Rady Miejskiej.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
Proszę, Ŝeby dyrektor odczytał opinię. Chcę Ŝeby Komisja Gospodarki 
Komunalnej ujawniła czy zna jej treść. 
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Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji odczytał opinię prawną do projektu uchwały. /w załączeniu do 
protokołu/ Następnie oczytał uwagi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
do opinii prawnej. /w załączeniu do protokołu/ 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Oczywiście jak słucham pana dyrektora i odpowiedzi na opinię prawną, czyli 
ripostę Wydziału do opinii prawnej, mam wraŜenie, Ŝe pan dyrektor pisze to tak, 
jakby reprezentował interesy Telegrafu a nie miasta. Z tej opinii wynika 
jednoznacznie, Ŝe państwo S. wiedzieli o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej 
nabywając tę nieruchomość. MoŜemy przyjąć, Ŝe spodziewali się, Ŝe ta 
nieruchomość jest bezuŜyteczna. Czy faktycznie pozbywamy się prawa 
własności na rzecz uŜytkowania wieczystego, zastrzegam – w części, gdyŜ 
rzeczywiście w części zamieniamy się na prawo własności? Odczytał pan, Ŝe 
jest ta nieruchomość ograniczona prawem rzeczowym – jakim prawem? Czy jest 
to słuŜebność, czy coś innego? Co tam jest? W opinii jest napisane: „Działka 
771/1 obciąŜona jest ograniczonym prawem rzeczowym a działka Nr 752/1 
obciąŜona hipoteką umowną kaucyjną na kwotę 2 mln. zł.” Czy według pana 
dyrektora to jest ekwiwalentność? Rozumiem, Ŝe jeŜeli jest hipoteka kaucyjna 
w wysokości 2 mln. zł to jest ona obciąŜona, moŜe ja źle to rozumiem. Co 
więcej tracimy moŜliwość sprzedaŜy w drodze przetargowej, chociaŜ nie wiem 
kto by…. JuŜ nie będę tego w dalszym ciągu komentował. Rozumiem, Ŝe 
prawnicy wskazują jednak zarzut w tej opinii, zarzut niegospodarności, czy 
prawidłowości gospodarowania mieniem gminy. Rozumiem, Ŝe Komisja 
Gospodarki Komunalnej nie widziała wcześniej tej opinii i opiniowała projekt 
bez opinii. Co więcej, jesteśmy dzisiaj stawiani przed faktem, Ŝe otrzymujemy 
uzasadnienie merytoryczne, nie wskazujące na jakiekolwiek obciąŜenie 
i cokolwiek innego dalej. 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Przede wszystkim, zamiana ma być zawsze ekwiwalentna. Podjęcie uchwały nie 
oznacza od razu zamiany nieruchomości. Jest to wyraŜenie zgody do podjęcia 
czynności. Nie wyobraŜam sobie nikogo w Urzędzie Miasta, który by zamienił 
sto złotych na dwa miliony, czy odwrotnie. Takiej moŜliwości nie ma. JeŜeli nie 
będzie zdjęta hipoteka kaucyjna, jeŜeli nie będzie działka, nazwijmy to „czysta”, 
bez obciąŜeń, nie dojdzie do zamiany. 
 
Radny Daniel Walas 
Rzeczywiście ta opinia prawna zmieniła moją wizję na temat tego terenu, tej 
zamiany. Mój przedmówca wyjaśnił pewne kwestie, o które chciałem zapytać, 
kwestię tego dwumilionowego długu. Ja rozumiem, Ŝe w takim przypadku, 
jeŜeli doszłoby do zamiany to nie przejmujemy tego terenu razem z tą hipoteką. 
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To jest oczywiste. W takim przypadku, jaki teraz ma interes miasto w kwestii tej 
zamiany?  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Interes jest taki, Ŝe miasto nabywa nieruchomości przeznaczone pod budowę 
drogi, natomiast przedsiębiorca nabywa teren dla rozwoju swojego 
przedsiębiorstwa i ma moŜliwość zatrudnienia ludzi. To jest cały interes. Nie 
wiem dlaczego nabywał ten pan nieruchomości. Nabywał nie tylko te przyległe 
do drogi, zamieniane, ale nabywał teŜ przyległe dalej, czyli nabył cały szereg 
gruntów. Nie wiem jaki miał cel. Proszę zwrócić uwagę, ja mam akt notarialny. 
On nabył nie tylko te działki przeznaczone pod zamianę ale nabył teŜ działki, 
które leŜą w głąb i stanowią cały, duŜy obszar. Nie wiem w jakim celu, bo nie 
byłem zainteresowany. 
 
Radny Paweł Gągorowski z sali 
Wnoszę o 10 minutową przerwę.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Czy moŜemy najpierw wyczerpać listę mówców, by był materiał do dyskusji 
w czasie przerwy? 
 
Radny Jarosław Karyś 
TeŜ myślę, Ŝe przerwa będzie tu niezbędna, ale rzeczywiście po dyskusji. 
W sumie mam jedno dość zasadnicze pytanie, Dlaczego Komisja Komunalna 
nie miała takiej wiedzy? Dlaczego Wydział nie uznał za stosowne 
poinformować radnych o tym, Ŝe są takie a nie inne opinie, Ŝe są takie a nie inne 
kwestie? To jest przyczynek do tego, Ŝe robimy to wszystko na łapu-capu. To 
widać bardzo wyraźnie. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Potwierdza się teza, którą wygłosiłem na temat sprzedaŜy nieruchomości, Ŝe nie 
ma Ŝadnej koordynacji, Ŝadnej logiki w tym co jest robione. Chcemy zamienić 
działkę, która jest obciąŜona hipoteką. Te tereny, które leŜą przy ulicy 
Ściegiennego to są tereny rozdrobnione. Mam propozycję i od dawna miałem, te 
tereny przy ulicy, tam poprzednio był kanał ciepłowniczy, który po 
zdemontowaniu zostawił te nieruchomości odkupione przez właścicieli 
Telegrafu. Chciałbym powiedzieć, Ŝe działkę o powierzchni 9.000 m2, w całości, 
chcemy zamienić na pojedyncze kawałki, pojedyncze elementy działek, na które 
nie ma nabywców, są bezwartościowe. Miasto i tak, jeŜeli będzie realizować 
inwestycję, te działki on i tak musi zbyć na rzecz miasta. My chcemy tą 
nieruchomość w taki sposób zbyć. Ja twierdzę, Ŝe to jest skandaliczna sytuacja. 
Po drugie, Ŝe pan nas nie informuje o ty. Dobrze, Ŝe nasi koledzy to wszystko 
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wyłapują. Jeszcze raz powtarzam – forma przetargowa. JeŜeli właściciel chce 
kupować tą działkę to proszę stanąć do przetargu. A te działki niech sobie 
sprzeda. Myślę, Ŝe to jest niedopuszczalne, Ŝeby w tym momencie nas pan 
okłamywał, nie dając całej wytycznej, oceny prawnej, na Komisji Gospodarki 
Komunalnej, która musi oceniać. My nieświadomi tego, głosowaliśmy za tym. 
To jest niedopuszczalne panie dyrektorze.  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
„Piekarnia pod Telegrafem” w zamian za działkę chce nam przekazać ciąg 
działek pod budowę drogi. Nie wiem która działka jest obciąŜona hipoteką ale 
moim zdaniem nie jest to istotne, poniewaŜ nie nabędziemy działki obciąŜonej 
hipoteką kaucyjną. 
 
Radny Jan Gierada 
Opinia którą przedstawił radny Gągorowski sprawiła, Ŝe zabieram głos. Tak 
robić nie wolno. Od początku wiedziałem, Ŝe nie jest to korzystne dla miasta. 
Opinia numer jeden pokazuje, Ŝe miasto robiąc taką uchwałę, podejmując taką 
uchwałę robi źle. I obciąŜenie hipoteczne i kupione działki przez pana S. 
z premedytacją, który znał dokładnie plan zagospodarowania i uchwałę 
wojewody Ŝe to idzie pod drogi, z premedytacją bo jakieŜ to są działki po 300 
metrów, 1.200 metrów, jak się to ma to 9.600 metrów? Nijak się to ma i radny 
Marek ma tu rację. Opinia numer 2 jest w moim odczuciu opinią taktyczną. Jest 
takie pojęcie zwolnienie taktyczne, jak ktoś chce uciec przed zwolnieniem. Na 
czym polega ta opinie taktyczna? Widać wyraźnie. W pierwszej opinii pisze się 
Ŝe zatrudni sto ludzi. Ale juŜ robiona opinia taktyczna, druga, bo pierwsza jest 
niekorzystna, Ŝe zatrudni się 150 osób. Drugi opiniodawca, podejrzewam, Ŝe jest 
w zmowie. Bo nagle jest 150 osób. Gdyby opinia druga była równieŜ 
niekorzystna tak jak pierwsza, pewnie by się okazała trzecia opinia, która by 
podawała zatrudnienie jako 200 osób. Jest to jeden z najbardziej chwytliwych 
numerów, w tych uchwałach, Ŝe się daje hektar ziemi za skrawki, na których nic 
nie moŜna postawić, na których jest obciąŜenie hipoteczne. Są tam inne firmy 
i niech staną do przetargu. My jako miasto mamy pierwszeństwo wykupu tych 
gruntów pod drogę i pan S. wie o tym, Ŝe my wykupimy te grunty bo nie ma 
inne moŜliwości. Tam musi być przetarg, przetarg a nie zamiana. Jest to 
wszystko ułoŜone pod pana S. Dziwię się, Ŝe jest to tak robione. Jestem 
przekonany na sto procent, Ŝe jest to robione konkretnie pod osobę. śeby było 
jaśniej, Smolarski jest moim kolegą, ale w miłości i finansach litości nie ma.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Powiem jedno, jestem w szoku, bo po raz 
pierwszy spotykam się z tak daleko zakrojoną manipulacją. śądam, Ŝebyśmy się 
spotkali i przedyskutowali to na nowo. Wielu rzeczy z tego nie rozumiem.  
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Radny Daniel Walas 
Panie dyrektorze, z pana wypowiedzi ja rozumiem, Ŝe Ŝadna z tych działek, 
które będą przewidziane pod rozbudowę drogi nie jest obciąŜona hipoteką? 
Działek o których mówimy, które są we własności tego przedsiębiorcy?  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Tego ja nie powiedziałem. Ja twierdzę, Ŝe…. 
 
Radny Daniel Walas 
Ja tak rozumuję, Ŝe te działki, które są we władaniu przedsiębiorcy, które mają 
być przeznaczone pod drogę nie są obciąŜone hipoteką.  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Nie mogę powiedzieć, Ŝe nie są. Powiedziałem, Ŝe nie zostaną, nie będzie 
dokonana zamiana wtedy, gdy będzie którakolwiek z tych działek obciąŜona 
hipoteką. One w momencie dokonania zamiany muszą być czyste. Jest to teren, 
w którym akurat grunty przeznaczone pod drogę mają większą wartość niŜ 
grunty poza terenem drogi.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Sądzę, Ŝe zamiast przerwy naleŜałoby przegłosować wniosek formalny, który 
stawiam, o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, Ŝeby Komisja Gospodarki 
Komunalnej mogła rozpatrzyć ten wniosek po zapoznaniu się z opinią. 
Chciałem tylko dodać, Ŝe moim zdaniem ani pan dyrektor Mielnik ani pan 
Smolarski nie zasłuŜyli na pewne stwierdzenia, które tutaj niestety padły. 
Wiemy, Ŝe z dotychczas przygotowanych projektów uchwał, Ŝe były one 
przygotowywane rzetelnie. Natomiast, myślę Ŝe o panu Smolarskim nie moŜna 
mówić pan S. tylko pan Smolarski. Jest to jeden z lepszych inwestorów w tym 
mieście. Chciałbym tylko jeszcze dodać, co nie zostało powiedziane a moŜe się 
przydać kolegom z Komisji, Ŝe jeŜeli powstanie druga hala, to nie dywagując 
czy przybędzie 100 czy 150 miejsc pracy to będą równieŜ wpływy od podatku 
od nieruchomości. To jest jeszcze jeden atut, który trzeba wziąć pod uwagę. 
Stawiam wniosek formalny, szanując zdania moich przedmówców, Ŝeby 
wątpliwości zostały naleŜycie rozwiane. Myślę, Ŝe ta dyskusja powinna się 
odbyć na szczeblu Komisji a nie na szczeblu sesji. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Chciałem w imieniu klubu postawić wniosek o przerwę, ale w związku z tym, ze 
jest jeszcze zapytanie, rezygnuję z prawa głosu. 
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Radny Paweł Gągorowski 
Mam tylko jedną uwagę. Tu nikt nie neguje postaci Ŝadnego z panów. To „S” 
mamy na myśli w znaczeniu pan „X”, bo nie chciałem, Ŝebyśmy się posługiwali 
nazwiskami a raczej faktem, który ma miejsce. To nie o to chodzi, czy jest to X 
czy S czy Y, tylko fakt. NajwaŜniejsze w tym momencie nie jest to czy ktoś 
został poinformowany czy nie, co chciał zrobić, tylko Ŝe Komisja Gospodarki 
Komunalnej o tym nie wiedziała. Pytałem o to Przewodniczącego Burzawę i on 
nie wiedział. Zostaliśmy postawieni w trudnej sytuacji. Jest jeszcze jedna 
kwestia, jeśli mówimy o obciąŜeniu ograniczonym prawem rzeczowym, które tu 
jest zapisane to pan dyrektor dobrze wie co to znaczy. To Ŝe jest obciąŜone 
hipoteką to równieŜ pan dyrektor dobrze wie co to znaczy i nie trzeba tu obracać 
kota ogonem tylko zastanowić się nad tym.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przed chwilą pan Prezydent potwierdził to, co zgłaszał radny Rupniewski, 
wnioskuje o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.  
 
Radny Jan Gierada 
Do wypowiedzi radnego Rupniewskiego. Proszę nie wciskać w usta między 
inymi moje, Gągorowskiego, Ŝe ktoś podejrzewa pana Mielnika czy pana S. Jest 
to uŜyty inicjał jego, z korzyścią dla tego pana. Nikt nikogo nie podejrzewa. 
Natomiast musi być porządek. Gdyby Komisja Gospodarki Komunalnej znała tą 
opinię dziś by tej dyskusji w ogóle nie było.  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Ja tylko odpowiem panu radnemu, który mówił, Ŝe firma „Pod Telegrafem” 
kupiła te gruntu specjalnie na zamianę. OtóŜ jest tutaj akt notarialny z grudnia 
2005 roku, mówiący o tym, Ŝe kupił prawie 5 ha. Z tej działki została ta 
wydzielona. Średnia cena wyszła 20,41 zł.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Czym dłuŜej dyskutujemy, sprawa robi się coraz bardziej niejasna. Chciałem 
tylko usłyszeć, czy to prawda bo pan dyrektor powiedział takie stwierdzenie: Ŝe 
jeśli byśmy te działki od pana Smolarskiego kupowali pod drogę, to one byłyby 
zdecydowanie droŜsze niŜ ta działka, którą byśmy sprzedawali? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
W tej chwili cena działek przeznaczonych pod drogę jest droŜsza od ceny 
działek leŜących dalej. Jest to bardzo proste wytłumaczenie, jest to teren leŜący 
w ochronie wód podziemnych.  
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Radny Jarosław Karyś 
Jako szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości proszę o 10 minutową przerwę przed 
głosowaniem wniosku formalnego.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec najdalej idącego wniosku, a takim jest wniosek Prezydenta o zdjęcie 
punktu z porządku obrad. Nie odbyło się głosowanie, nie została rozpoczęta 
procedura głosowania, zatem pan Prezydent ma prawo wycofać ten projekt 
uchwały.  
 
Poddano pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 8.20: podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości połoŜonych 
w Kielcach przy ul. Ks. Ściegiennego. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach zmieniła porządek obrad.  
 
Do pkt. 8.21 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
Nr LXIV/1217/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 roku 
w sprawie nabycia nieruchomości pod budowę regionalnego Portu Lotniczego 
Kielce. 
Wprowadzone zmiany pozwolą na nabywanie gruntów o powiększonym 
obszarze przeznaczonych pod inwestycję o nazwie Port Lotniczy Kielce. Doszły 
nowe tereny i nowe wsie. Byłyby to wsie Obice w gminie Morawica, Grabowiec 
gm. Chmielnik, część Piotrkowic i wieś Lisów. Zmiana ta polegałaby teŜ na 
tym, Ŝe umoŜliwiłaby nam dokonywanie nabycia nieruchomości zabudowanych 
i nieruchomości z nasadzeniami takimi jak lasy i drzewa owocowe. W tej chwili 
nie moŜemy tego robić.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/117/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku zmieniającą uchwałę Nr LXIV/1217/2006 Rady Miejskiej w Kielcach 
z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości pod budowę 
regionalnego Portu Lotniczego Kielce. 
 
Do pkt. 8.22 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia 
nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ul. Siedmiu Źródeł. 
DzierŜawa na okres 30 lat. Nieruchomość zabudowana jest obiektami 
sportowymi o łącznej powierzchni 5,913 ha. Nieruchomość znajduje się tej 
chwili w posiadaniu Klubu Sportowego Polonia Białogon. Umowa uŜyczenia 
jest zawarta do 31.12.2006 roku. Prowadzona na tej nieruchomości jest 
działalność sportowa. Z uwagi na ograniczone moŜliwości dalszego 
inwestowania w obiekty z budŜetu miasta zasadnym byłoby pozyskanie 
inwestora, który stworzy na przedmiotowej nieruchomości nowoczesny ośrodek 
sportowy. Wobec powyŜszego korzystna jest taka dzierŜawa, trzydziestoletnia, 
Ŝeby wszystkim stronom się to opłacało.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Radny Robert Siejka 
Panie dyrektorze, poniewaŜ z treści uchwały ani z uzasadnienia nie wynika, 
w jakim trybie ta nieruchomość ma być dzierŜawiona, chciałbym usłyszeć czy 
będzie to w trybie przetargu? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
W trybie przetargu. 
 
Radny Robert Siejka 
To dlaczego to nie jest zapisane? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Taką zasadę przyjęliśmy i stosujemy od dawna, Ŝe jeśli nie ma podanego trybu, 
to znaczy, Ŝe jest w przetargu. Inaczej piszemy o wyraŜenie zgody w trybie 
bezprzetargowym lub odstąpienie od przetargu. 
 
Radny Robert Siejka 
Pytam poniewaŜ w niektórych uchwałach był zapis o sprzedaŜy w trybie 
przetargu. Dlatego pytam. 
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Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Na pewno nie ma. Taka zasada jest przyjęta. JeŜeli uwaŜacie państwo, Ŝe naleŜy 
pisać w jakim trybie moŜemy to pisać. UwaŜam to za zbędne.  
 
Radny Robert Siejka 
Pytam, poniewaŜ kieleckie media juŜ donoszą jakie są plany, podają 
wizualizacje wymieniając konkretnego inwestora a my mówimy o przetargu.  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Bez przetargu nie ma moŜliwości wydzierŜawienia tego.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VI/118/2007 z dnia 8 marca 2007 
roku w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości zabudowanej połoŜonej 
w Kielcach przy ul. Siedmiu Źródeł. 
 
Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 
1. Jarosław Machnicki 
2. Jacek Nowak 
3. Jacek Wołowiec 
4. Robert Siejka 
5. Joanna Grzela 
6. Artur Gierada 
 
Do pkt. 10 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe w najbliŜszy poniedziałek o godzinie 13.30 
odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, na którym jak to 
było wcześniej sygnalizowane, będą omawiane sprawy sprzedaŜy lokali 
uŜytkowych. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. 
Zapraszam teŜ, wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby poznać 
szczegóły przystąpienia Kielc do programu „Blisko Boisko” na spotkanie, które 
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organizuje pan Przewodniczący Marian Kubik z dyrektorem Wydziału. 
Zapraszam równieŜ wszystkich państwa na uroczystą galę wręczenia Nagród 
Miasta Kielce, która odbędzie się 11 marca o godzinie 18.00 w Kieleckim 
Centrum Kultury. 
Prezes Kieleckich Targów zwrócił się do mnie z propozycją, aby Rada Miejska 
wystawiła druŜynę radnych na mecz z niepełnosprawnymi sportowcami w piłkę 
siatkową, który odbyłby się podczas targów rehabilitacyjnych. Termin ich 
przypada pod koniec marca. Bardzo proszę, aby zainteresowane osoby zgłaszały 
się do pana Przewodniczącego Jacka Nowaka. Jest to bardzo szczytny cel, 
uświetnienie tych targów i sprawienie radości dla niepełnosprawnych 
sportowców, którzy mogliby się zmierzyć z reprezentacją radnych kieleckich. 
Mecz odbywałby się w nieco innych warunkach niŜ typowe mecze piłki 
siatkowej.  
Informuję państwa, Ŝe w dniu dzisiejszym przypada 99 rocznica dnia, w którym 
to 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej w Nowym Jorku, przystąpiło 
do strajku domagając się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. 
Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych 
z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego poŜaru zginęło 129 kobiet. 
Pierwszy raz rocznicę tego wydarzenia obchodzono w 1911 roku. 
Chcę jeszcze państwa poinformować, Ŝe w staroŜytnym Rzymie, w pierwszym 
tygodniu marca obchodzono Matronalia, święto związane z początkiem nowego 
roku, macierzyństwem i płodnością. 
Mam nadzieję, Ŝe zarówno obecność wysportowanych męŜczyzn na początku 
sesji jak i towarzyszące nam kolorowe i pachnące zwiastuny wiosny sprawiły 
choć trochę radości naszym paniom. W imieniu wszystkich, takiej radości, 
optymizmu, wiary w to, Ŝe będzie lepiej Ŝyczę wszystkim naszym paniom.  
 
Do pkt. 11 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 
8 marca 2007 roku. 
 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
 
 


