
Protokół Nr VII/2007 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku, w godz. 10.00 – 13.45, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. 
Nieobecni radni: Witold Borowiec. 
 
Do pkt 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 7 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 29 marca 2007roku. 
Witam panie i panów radnych, panów zastępców prezydenta, a takŜe 
kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z 
naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. Witam gości 
przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają z nami czas 
obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Szczególnie serdecznie witam uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły – papieŜa Polaka. 
Pieniądze zebrane podczas zorganizowanego przez nich przed salą obrad 
kiermaszu własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych chcą przeznaczyć na 
częściowe pokrycie kosztów zakupu sztandaru szkoły. Zachęcam wszystkich do 
aktywnego wsparcia tak szczytnego celu. 
Udzielam teraz głosu sprawcy miłych niespodzianek które znaleźliście Państwo 
na swoich miejscach. Pan dyrektor Artur Jaroń bardzo proszę do mównicy. 
 
Artur Jaro ń dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
W imieniu Rady Rodziców, w imieniu uczniów, całej społeczności szkolnej, 
przyjmijcie państwo ten symboliczny gest podziękowania za to, co państwo 
zrobiliście juŜ dla naszej szkoły. Ten prezent ufundował rodzic, plastyk, znany 
artysta Jerzy Jarmołowicz. Ten souvenir dajemy wszystkim przyjaciołom naszej, 
kieleckiej szkoły. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, Ŝe w tym gronie znajduje się 
wiat, elita Kielc, czyli państwo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Chciałem 
państwa bardzo serdecznie zaprosić na koncert, którego państwo jesteście 
poniekąd sprawcami, mianowicie na prezentację nowego fortepianu, który juŜ 
jest w Kielcach. Fortepian marki Steinway & Sons. Państwa decyzja była tą 
kropką nad „i”, która spowodowała, Ŝe ten instrument, który ma naprawdę 
niewiele szkół w Polsce i w Europie, jest dziś własnością Państwowej Kieleckiej 
Szkoły. 15 kwietnia ta prezentacja będzie w wykonaniu trójki pianistów. 
Wybitnego Chopinisty, laureata międzynarodowych konkursów Eugenie 
Indjica’a, Joanny Trzecia z Belgii, no i niestety moim – jak to niektórzy mówią. 
Ale trudno, Ŝeby dyrektor nie dał przykładu młodzieŜy, jak naleŜy grać. Drodzy 
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państwo, solistom będzie towarzyszyć Śląska Orkiestra Kameralna pod batutą 
włoskiego dyrygenta Massimiliano Caldiego. Nad koncertem objął patronat 
Minister Kultury. Będę ogromnie zaszczycony, jeśli państwo z osobami 
towarzyszącymi będziecie tego wieczoru z nami. Są juŜ w Biurze Rady 
Miejskiej stosowne zaproszenia. Dziękuję. Dziękuję za wszystko, co państwo do 
tej pory zrobiliście. Obiecuję, Ŝe waszego zaufania nie zawiodę i jeśli chodzi o 
sprawy bieŜące, sprawy szkoły, idziemy mocno do przodu i jest dobrze. Na 
pewno waszego zaufania nie zmarnuję. Wszystkiego najlepszego dla waszych 
rodzin na nadchodzące święta wielkanocne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
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. 
Przekazuję Państwu pozdrowienia od radnego Witolda Borowca i proszę o 
duchowe wspieranie go w chorobie. 
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 21 marca 2007 roku porządek obrad. Mieli takŜe moŜliwość, 
w prawem przewidzianym terminie, odebrać z Biura Rady Miejskiej projekty 
uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 
do nich porządkiem. 
O głos w tym punkcie prosił pan prezydent Andrzej Sygut. 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
Uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji trzech 
punktów: 
− podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 

zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach; 

− podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu KIELCE POŁUDNIE – 
OBSZAR IV.3 – „Telegraf”; 

− przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 

Wymienione przeze mnie projekty mają ogromną wagę i jeśli chodzi o 
pierwszy, dotyczy on moŜliwości podwyŜszenia płac pracownikom MOSiR-u. 
Pozostałe są istotne z punktu widzenia rozwoju miasta. Zwłoka z dostarczeniem 
wszystkich materiałów przed konwentem, wynikła stąd, Ŝe nie zdołano 
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zgromadzić wszystkich potrzebnych materiałów. Stąd prośba, aby państwo w 
trybie awaryjnym wprowadzili te trzy punktu do porządku obrad.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Zanim Rada odniesie się do przedstawionych wniosków o rozszerzenie 
porządku obrad zwracam się z pytaniem do przewodniczących komisji 
problemowych czy zgłoszone przez pana prezydenta projekty uchwał były 
opiniowane na posiedzeniach komisji? 
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
Opinia jest pozytywna. 
 
Pan Przewodniczący Marian Kubik Przewodniczący Komisji Sportu i 
Turystyki 
Opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
A zatem ogłaszam 15 minutową przerwę i proszę o zebranie się Komisji 
Statutowo Samorządowej w celu zaopiniowania pod względem prawnym 
zgłoszonych przez Pana prezydenta projektów uchwał.  
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń wznowił obrady. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję, Ŝe projekty uchwał przedstawione przez Prezydenta przed przerwą 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Statutowo – Samorządową. 
Poddaję pod głosowanie wnioski Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku 
obrad: 
I. Wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kielcach. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
II. Wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: podjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR 
IV.3 – „Telegraf”. 
Głosowanie: 
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Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
III. Wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: podjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
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   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
 
Porządek obrad: 
1/ Otwarcie obrad. 
2/ Omówienie porządku obrad. 
3/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 8 marca 

2007r.  
4/ Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5/ Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6/ Informacji o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
7/ Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach za 2006 rok. 
8/ Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2006 rok. 
9/ Podjęcie uchwał w sprawie: 
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1. zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w 
dzielnicy Zalesie etap V; 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2007 rok (Nr1); 

3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2007 rok (Nr2); 

4. zmieniająca Uchwałę Nr IV/63/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w 
sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków 
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2007 rok; 

5. uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020; 
6. współdziałania z miastem i Gminą Chmielnik oraz Gminą Morawica na 

rzecz realizacji inwestycji pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy Kielce”; 
7. uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, 

Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce na lata 2007 – 
2013; 

8. zmiany imienia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Kielcach; 
9. wyraŜenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce umowy o 

dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Boisk Piłkarskich” 
w ramach programu „Blisko-Boisko” w Kielcach; 

10. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kielcach; 

11. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/669/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z 
dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 
Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowe Kielce” na lata 2005-2007; 

12. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra 
Chata” w Kielcach, ul. Sandomierska 126; 

13. 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; 

14. nabycia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego; 

15. nabycia prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Chałubińskiego; 

16. sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Łódzkiej; 
17. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Zagórskiej; 
18. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR I.1: 
Warszawska – Polna – Radiowa w Kielcach; 
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19. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.3 – 
„Telegraf”; 

20. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce; 

21. powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego 
oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku (projekt nr 1); 

22. powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego 
oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku (projekt nr 2); 

23. zmieniająca uchwałę Nr III/56/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie 
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Miasta 
Kielce; 

24. wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego. 

10/ Interpelacje i zapytania radnych. 
11/ Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
12/ Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt 3 
 
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 8 marca 
2007 roku. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr VI/2007 z 
sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 8 marca 2007 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informacja o inicjatywie utworzenia w Winnicy Konsulatu Rzeczpospolitej 
Polskiej. Otrzymałem informację, którą z radością podzielę się z państwem. 
(odczytał pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.03.2007 r., znak: 
PS.II.0723-06/07- w załączeniu do protokołu). 
Otrzymaliśmy dwa postanowienia od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 
12 marca br. w których wyraŜa się pozytywną opinię w sprawie likwidacji: 

− Szkoły Podstawowej Nr 39 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Kielcach; 
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− Gimnazjum Nr 19 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Kielcach. 
Otrzymaliśmy informację ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Ŝe członkiem 
Rady Powiatowej ŚIR w Kielcach został pan Szczepan Jarosz. /pismo w 
załączeniu do protokołu/ 
Panie i panowie radni otrzymają druki, które naleŜy wypełnić i złoŜyć w 
terminie do 30 kwietnia, dotyczą one oświadczeń majątkowych. Proszę z 
naleŜytą starannością wypełnić niezbędne druki i wraz z kopią zeznania 
podatkowego PIT za 2006 rok, złoŜyć u mnie osobiście lub przesyłką pocztową 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia bieŜącego roku. Na następnej 
sesji, planowanej na dzień 26 kwietnia, pozwolę sobie wszystkim radnym 
przypomnieć tę waŜną informację.  
Kolejna informacja dotyczy powiadomienia wystosowanego do radnych przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego dot. przepisów ustawy z dnia 18 października 
2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990, oraz treści tych dokumentów. /odczytał treść 
powiadomienia – w załączeniu do protokołu/ 
W okresie między sesjami do Biura Rady wpłynęła interpelacja radnego Daniela 
Walasa, na którą juŜ otrzymał odpowiedź. Ponadto interpelację złoŜył radny 
Włodzimierz Wielgus.  
 
Kolejną informację w tym punkcie przedstawi pan Tomasz Bogucki, który 
reprezentuje miasto Kielce w Związku Miast Polskich. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Bardzo skrótowo chciałem poinformować państwa, Ŝe obecnie, stan 
członkowski Związku Miast Polskich przekroczył liczbę trzystu. Jest to 
dokładnie 339 członków. Na ostatnim posiedzeniu plenarnym, walnym 
zgromadzeniu, został skwitowany Zarząd za rok poprzedni oraz Komisja 
Rewizyjna. Wybrano równieŜ nowy Zarząd, poszerzony do 21 osób, poniewaŜ 
wcześniej był jedenastoosobowy z uwagi na mniejszą liczbę członków. W skład 
Zarządu, z Województwa Świętokrzyskiego wchodzi Prezydent Ostrowca 
Świętokrzyskiego, pan Wilczyński. Prezesem Związku Miast Polskich został 
pan Ryszard Grobelny, za którym głosowało 204 przedstawicieli miast, na 214 
oddanych głosów. Chciałem równieŜ poinformować państwa, Ŝe poszczególni 
przedstawiciele miast są z następujących ugrupowań: 

− Platforma Obywatelska – 59 reprezentantów; 
− Prawo i Sprawiedliwość – 37 reprezentantów; 
− Lewica i Demokraci – 50 reprezentantów; 
− Polskie Stronnictwo Ludowe – 10 reprezentantów; 
− Przedstawiciele niezaleŜni – 183 reprezentantów. 

W tej chwili będą zgłaszane kandydatury z poszczególnych miast do Komisji 
Problemowych. Po objęciu członkostwa w którejś z Komisji będę miał państwu 
więcej do powiedzenia. 
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Do pkt. 5 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej. /w załączeniu do protokołu/ 
 
Radna Alicja Obara 
Mam pytanie do pana, czy w okresie między sesjami pan Prezydent podjął jakąś 
decyzję, moŜe lepiej by było powiedziane: czy wypracował jakąś koncepcję, 
stanowisko dotyczące ustawowej podwyŜki płac dla nauczycieli? Pan Minister 
ogłosił juŜ dość dawno, Ŝe nauczyciele otrzymają najwyŜsze od lat podwyŜki 
płac. Ja wiem, Ŝe pieniądze na podwyŜki do samorządu, przynajmniej do 
naszego nie dotarły, na pewno nie w całości. Miasto jako organ prowadzący 
szkoły musi coś z tym problemem zrobić. Wiem, Ŝe niektóre samorządy 
wypłaciły kwoty według nowej tabeli płac, w Kielcach nic na ten temat 
nauczycielom nie wiadomo. Chciałam jeszcze dodać, Ŝe nie pamiętam takiej 
sytuacji, Ŝeby do końca marca nie wypłacono ustawowych podwyŜek płac.  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
W Internecie wisi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ale nie zostało 
jeszcze podpisane, więc wypłacić nie moŜna. Mówi się o 5% i jeŜeli Rząd wyda 
takie rozporządzenie my natychmiast je wykonamy, czyli wypłacimy te 
pieniądze. Jesteśmy o tym przekonani. Z punktu widzenia nauczycielskiego, 
tutaj się nic złego nie będzie dziać. Takie jest prawo a prawo będziemy 
wykonywać. Natomiast jeśli chodzi, jak myślę panią radną interesuje jak 
wygląda sprawa z pieniędzmi. OtóŜ w listopadzie, jak co roku, otrzymaliśmy 
wstępną kwotę subwencji, w oparciu o którą Wysoka Rada przyjęła budŜet. W 
marcu, zgodnie teŜ ze schematem otrzymaliśmy ostateczną wersję subwencji 
oświatowej i to jest teŜ pewien standard. W tym roku, kwota ta wynosiła 4,7 
mln. zł i została zaopatrzona w komentarz, iŜ są to środki, które mamy na 
podwyŜkę płac dla nauczycieli. MoŜna na ten temat dyskutować. Te środki 
zostały nam przekazane w formule wstępnej i ostatecznej wersji subwencji 
oświatowej. Ale jak powiadam, ten komentarz jest, Ŝe to są pieniądze na 
podwyŜki. W świetle informacji z innych miast, jak wygląda sytuacja u nas. 
Według szacunków, przyjmując, Ŝe to co wisi w internecie to Minister podpisze, 
szacujemy, Ŝe na podwyŜki w naszym mieście będzie potrzebna kwota między 5 
a 6 mln. zł. Zakładając średnio w granicach miliona złotych w stosunku do 
otrzymanych pieniędzy, na dzień dzisiejszy, jest ich za mało. Ale jest to 
symulacja oparta na kwocie, którą otrzymaliśmy i na projekcie, bo tak go naleŜy 
traktować, rozporządzenia Ministra Edukacji.  
 
Do pkt. 6 
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Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Miasta Kielce 
przedstawił „Informację o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego”. /w załączeniu do protokołu/ 
 
Do pkt. 7 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przedstawił 
„Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2006 rok”. /w załączeniu do 
protokołu/ 
 
Do pkt. 8 
 
Krzysztof Gąsior Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przedstawił 
„Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2006”. /w 
załączeniu do protokołu/ 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem się odnieść do tego, co usłyszeliśmy od pana Gąsiora i uzupełnić 
pewne rzeczy, poniewaŜ miałem i mam nadal moŜliwość uczestniczenia w 
pracach tej Komisji, to mam moŜliwość równieŜ zrobienia pewnej statystyki. 
Chciałem ją państwu przybliŜyć, Ŝeby państwo wiedzieli, jak to wygląda w 
liczbach i jak to wygląda w poszczególnych działaniach. Zarówno po stronie 
gastronomii i detalicznej sprzedaŜy oraz razem w poszczególnych latach. Jeśli 
chodzi o spoŜycie piwa to cały czas jest tendencja wzrostowa. Działania nasze 
szły w tym kierunku, Ŝeby przenieść akcent spoŜywania napojów alkoholowych 
z trunków wysokoprocentowych na niskoprocentowe. Gdyby ta tendencja się 
ustabilizowała to byłoby dobrze. Jeśli chodzi o wino, w ubiegłym roku był 
znaczący spadek spoŜycia wina. Myślę Ŝe wzrost w roku ostatnim ma dwie 
przyczyny. Jedna dotyczy tego, Ŝe spoŜycie win lepszej jakości w gastronomii 
wzrasta. Po drugie rozszerzony jest równieŜ limit punktów sprzedaŜy alkoholu, 
to jest równieŜ następstwo powrotu do pewnego poziomu. Co do wódki moŜna 
zaobserwować podobną tendencję jak w przypadku wina. Ogółem jest większe 
spoŜycie. W tym roku przekroczyło ono 146 mln. zł. Taką kwotę wydano w 
Kielcach na sprzedaŜ i spoŜycie alkoholu. Sprawa uruchomienia stacjonarnego 
leczenia w Kielcach jest w naszym, wspólnym, dobrze pojętym interesie. 
PoniewaŜ sytuacja w leczeniu stacjonarnym od wielu lat jest taka, Ŝe decyzja kto 
i czy będzie leczony leŜy wyłącznie, albo prawie wyłącznie po stronie dyrektora 
Szpital w Morawicy. PoniewaŜ szpital w Morawicy obsługuje całe 
województwo a stawiam tezę, Ŝe w prawie całym województwie, we wszystkich 
większych miastach, brakuje leczenia ambulatoryjnego, to jest to taka sytuacja, 
Ŝe delikwent, który jest skierowany na przymusowe leczenie lub zgadza się na 
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leczenie stacjonarne, wracając do swojego środowiska z powrotem wpada w 
nałóg i jest kolejny raz leczony w Morawicy. Nie ma wsparcia w postaci 
leczenia ambulatoryjnego, dlatego ci ludzie są np. w ciągu trzech lat, po cztery 
pięć razy w Morawicy. Natomiast ludzie, którzy mają wsparcie, tu w Kielcach, 
nie mają moŜliwości dostać się do Szpitala, nawet przez dwa lata, dlatego, Ŝe 
pozostali są przyjmowani z tzw. zgód a nie z decyzji sądowych. śeby rozwiązać 
ten problem, uwaŜam, Ŝe powinno być stworzone leczenie stacjonarne w 
Kielcach z dwóch powodów:  

1. Nikt niczego lepszego nie wymyślił jak pewien rodzaj konkurencji. 
2. MoŜliwość obsługi naszych mieszkańców, którzy w ilości ponad 700 osób 

czekają w tej chwili na przymusowe leczenie.  
JeŜeli będziemy mieli moŜliwość stacjonarnego leczenia tych ludzi i damy im 
wysracie w postaci ambulatoriów, o których mówił pan dyrektor, to się okaŜe, 
ze w ciągu paru lat moŜemy problem leczenia stacjonarnego m mieszkańców 
miasta zlikwidować. Nisza jaka jest na rynku moŜe wesprzeć np. usługi Szpitala 
Kieleckiego lub być odrębną placówką. Taką placówkę, bardzo wzorcową 
znamy. Problem alkoholizmu dotyka róŜnych osób i moi przyjaciele, którzy teŜ 
takim problemem byli dotknięci, pomagałem im poprzez kierowanie takich osób 
np. do Tarnowa. Jest tam naprawdę wysokiej klasy ośrodek leczenia 
terapeutycznego, stacjonarnego. Myślę, Ŝe Kielce stać na to, Ŝeby taki ośrodek 
był. Wstępnie proponuję rozwaŜyć lokalizację w budynku, który jest przy ulicy 
Kościuszki, przy Szpitalu. Budynku po pralni i kuchni, który stoi w tej chwili 
pusty. Zamiast próbować go zbywać trzeba by było znaleźć środki na to, Ŝeby 
tam, w tym budynku moŜna było utworzyć oddział leczenia stacjonarnego. 
Według fachowców moŜna tam zrobić oddział na co najmniej 60 łóŜek. Z tego 
moŜna zrobić np. 15 łóŜek detoksykacyjnych. Jest to bardzo waŜna sprawa. 
Myślę Ŝe tu w tym miejscu naleŜy przynajmniej przy podsumowaniu pracy 
Gminnej Komisji o pewnych sprawach powiedzieć i nie uciekać od tego 
problemu. Chciałem dotknąć jeszcze jednego problemu, który chodzi mi po 
głowie od wielu lat. Mam moŜliwość i wiem ile środków przeznaczamy na 
szkolenie profilaktyczne dzieci i młodzieŜy. Tylko jak się to ma, to co 
przeznaczamy na to szkolenie do imprez szkolnych, organizowanych przez 
szkoły, w której udział bierze młodzieŜ z nauczycielami i spoŜywają alkohol. 
Drastycznym przykładem mogą być niektóre imprezy, które nazywają się 
„studniówki”, gdzie nauczyciele razem z uczniami spoŜywają alkohol.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
Moi poprzednicy mówili o skutkach. Ja bym chciał powiedzieć o przyczynach 
takiego stanu rzeczy. Radny Bogucki mówił o duŜych pieniądzach, które miasto 
wydaje na wszelkiego rodzaju szkolenia i programy profilaktyczne 
zapobiegające uzaleŜnieniu od alkoholu wśród młodzieŜy kieleckiej. Natomiast 
obraz, który przedstawił pan dyrektor Gąsior na ostatniej Komisji Rodziny, 
kiedy przedstawiał nam sprawozdanie, nie jest zbyt ciekawy. Nie jest zbyt 
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ciekawy, dlatego, Ŝe tak naprawdę nikt nie wie jakie są skutki działań ludzi, 
którzy chodzą i kontrolują placówki mające licencje na sprzedaŜ alkoholu. Nie 
tylko sklepy ale równieŜ punkty gastronomiczne i wszelkiego rodzaju lokale 
rozrywkowe. Z informacji, które do mnie docierają, nie słyszałem, Ŝeby w 
ostatnim czasie w jakimś sklepie albo w jakiejś restauracji tudzieŜ pubie 
odebrano zgodę na sprzedaŜ alkoholu z powodu łamania ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości czy teŜ innych postanowień prawa, chociaŜby kodeksu karnego. 
Nie słyszałem, bo prawdopodobnie to się nie odbyło. JeŜeli jest tak, Ŝe pan 
doktor Gąsior, który jest wysokiej klasy fachowcem i stoi na czele tej Komisji, 
mówi nam, Ŝe nie ma informacji zwrotnych od policji kieleckiej jakie są skutki 
wykrycia naruszeń bądź łamania prawa przez osoby mające prawo do sprzedaŜy 
alkoholu. Kiedy wykryje się taką sytuację, Ŝe ten alkohol jest sprzedawany 
nieletnim. Nie tylko zresztą alkohol ale równieŜ papierosy. To mi nasuwa takie 
formułowanie, Ŝe w zasadzie w Kielcach nie łamie się prawa. JeŜeli nie ma 
Ŝadnych działań słuŜb porządkowych, zmierzających do tego, Ŝeby karać ludzi, 
którzy nagminnie łamią to prawo. Jest kilka takich lokali, które od wielu, wielu 
lat są na tzw. czarnej liście wszelkich moŜliwych słuŜb zajmujących się tą 
problematyką i nic się nie dzieje. Moja sugestia, którą wypracowaliśmy na 
Komisji Rodziny, jest taka. Nie ma tutaj z nami niestety ani pana Prezydenta 
Lubawskiego, który jest szefem Komisji Bezpieczeństwa ani Pełnomocnika 
pana Krzysztofa Przybylskiego. Ja mam taką propozycję dla osób, które zajmują 
się ta problematyką, czyli dla Gminnej Komisji, Komisji Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Rodziny, abyśmy zaprosili Komendanta Miejskiego Policji i 
wypracowali jakiś program, który umoŜliwiałby nam, w sposób jednoznaczny 
tępienie tych procederów, które mają miejsce. Wszyscy o tym wiemy. Radny 
Tomasz Bogucki apelował, Ŝeby nie uciekać od problemu. Ja teŜ apeluję, Ŝeby 
nie uciekać od tego problemu, o którym ja tutaj mówię. JeŜeli dalej będziemy 
się zachowywać tak, Ŝe nie zrobimy nic w kierunku tego, Ŝeby te kontrole 
uszczelnić, skonkretyzować i wymóc na policji aby w przypadku stwierdzania 
tego typu naruszeń była zdecydowana i stanowcza, to tak naprawdę cała praca 
ludzi, którzy za tzw. przysłowiowe „friko” chodzą jako przedstawiciele i te 
lokale kontrolują, pójdzie na marne. Pójdzie na marne i tak naprawdę ja widzę, 
Ŝe determinacja tych słuŜb z roku na rok spada. Mówiłem o tym w poprzedniej 
kadencji, mówię w tej i będę mówił o tym głośno, dlatego, Ŝe nie moŜe być 
takiej sytuacji, Ŝe my dajemy jako miasto, jako Komisja, jako organ do tego 
uprawniony, zgodę na sprzedaŜ alkoholu w jakimś lokalu a pan, który jest 
właścicielem tego lokalu i teŜ opowiadano mi o takiej sytuacji, lokalu w 
centrum Kielc, zabrania policji wejścia i skontrolowania tego lokalu, dopóki 
stamtąd nie zostaną wyprowadzeni nieletni, gdzieś tylnymi drzwiami i słuŜby 
porządkowe, które funkcjonują na terenie tego lokalu uporządkują sytuację na 
tyle, aby tam moŜna było policję wpuścić. Druga sprawa. System tych kontroli 
policyjnych jest absolutnie idiotyczny. JeŜeli pod lokal podjeŜdŜa kilka 
samochodów z umundurowanymi policjantami, to tak naprawdę ze świecą 
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trzeba by szukać takiego właściciela lokalu, dla którego byłaby zaskoczeniem 
taka forma prowadzenia kontroli. Mam propozycję, Ŝebyśmy siedli, osoby 
odpowiedzialne w Radzie, w mieście za tą sprawę i wypracowali wspólnie z 
policją jakiś program kontroli, który będzie efektywny a nie tylko efektowny. 
Bo on do tej pory jest efektowny, natomiast efektów nie widać Ŝadnych.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Ad vocem głosu mojego przedmówcy. Sądzę, Ŝe po to powołane są 
odpowiednie komisje, w tym równieŜ Komisja Bezpieczeństwa, której mój 
przedmówca Mariusz jest członkiem, aby w ramach swych kompetencji 
opracowywały i rozwiązywały określone problemy. Zapraszanie Komendanta 
Miejskiego Policji, który być moŜe zna miasto Kielce tak, jak ja Augustów, nie 
rozwiąŜe tego problemu. Przypomnę, Ŝe w poprzedniej kadencji postulowałem, 
będąc członkiem tej Komisji, Ŝeby ona w ogóle się zbierała. W tym roku, 
dostaliśmy sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa po terminie, 
jednostronicowe. Apeluję do pana Przewodniczącego i do kolegi Mariusza aby 
rzeczywiście inspirował posiedzenia tej Komisji i Ŝeby problemy były 
rozwiązywane przez ludzi, którzy pracują w tych komisjach i do tych komisji się 
garnęli.  
 
Radny Tomasz Bogucki ad vocem 
Chciałem wziąć w obronę policję. Policja nie jest od karania, tylko jest organem 
ścigania. O wymierzania kary jest sąd. To jest taka sytuacja, Ŝe wielokrotnie 
policja doprowadza delikwentów do sądu a sąd, ze względu na niską 
szkodliwość czynu nie orzeka, nie wydaje wyroku umoŜliwiającego cofnięcie 
koncesji. To jest sytuacja bardzo trudna. Jako Komisja występowaliśmy, bo 
mamy takie prawo jako Komisja, jako oskarŜyciel publiczny, w sprawach np. 
nielegalnego reklamowania piwa, gdzie Ŝubr jest na wierzchu. Sprawa się 
toczyła trzy lata i zakończyła się umorzeniem. Była to ewidentna sprawa gdzie 
na kaŜdej reklamie tego rodzaju powinien być pasek, który określa, Ŝe jest 
szkodliwość spoŜywania alkoholu. Nie było takiego paska. My to złoŜyliśmy i 
przez trzy lata sąd z tym wadził aŜ to umorzył. Wiele pracy policji, przez 
ostatnie lata, szły w kierunku doprowadzenia delikwentów i równieŜ kontroli. 
To nie jest odkrywcze, co powiedział pan radny Goraj, Ŝe w mundurach nie 
wolno. My wspólnie z policją, która nie była umundurowana chodziliśmy w 
róŜne miejsca i delikwenci byli kontrolowani. Były sprawy przesyłane do 
prokuratora, do sądu i kończyły się umorzeniem. Dlatego myślę, Ŝe nie policję 
trzeba ganić tylko organy, które decydują o nieuchronności kary. 
 
Radny Mariusz Goraj ad vocem 
Odniosę się bardzo króciutko do tego, co powiedział radny Stanisław 
Rupniewski. To na pewno tak. Na pewno jest tak, Ŝe Komisja Bezpieczeństwa 
powinna wykazać się tutaj zdecydowanie większą mobilnością niŜ w 
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poprzedniej kadencji. Ja oczywiście odpowiadam czynem na twój apel i będę 
naprawdę stymulował pracę tej Komisji, dlatego, Ŝe mnie na tym zaleŜy. ZaleŜy 
mi na tym, Ŝeby pewne sytuacje były unormowane. Natomiast odnosząc się do 
tego, co powiedział pan radny Bogucki, to nie do końca jest tak, Ŝe policja jest 
świetna, święta i robi wszystko co tylko w jej zakresie i kompetencji leŜy. Z 
prostej przyczyny, dlatego, Ŝe w przypadku, kiedy sąd wydaje postanowienie, 
bądź teŜ prokurator wydaje postanowienie, to od tego postanowienia moŜna się 
odwoływać. Od wyroków moŜna się odwoływać. Natomiast kielecka policja 
stosuje następujący manewr, mam na to statystyki z poprzedniej kadencji, otóŜ 
w momencie kiedy sąd wyda postanowienie bądź teŜ prokurator wyda 
postanowienie o umorzeniu to policja mówi „no cóŜ my Ŝeśmy swoje zrobili”. 
Nie robią z tym nic. Natomiast tutaj naleŜy dąŜyć do tego, Ŝeby jednak 
mobilizować organy ścigania do jakiejś determinacji. JeŜeli ktoś mówi, Ŝe 
pierwsza instancja to jest jedyna instancja, która nas zadowala. Nie 
podejmujemy Ŝadnych działań, Ŝeby na przykładzie jednego, drugiego, trzeciego 
takiego delikwenta, jak pan ich określił, zmobilizować społeczeństwo do tego, 
Ŝeby jednak spojrzało, Ŝe to jest ewidentne łamanie prawa. O czym my 
mówimy. śe nasza kielecka policja jest święta bo kieruje wnioski. Co z tego, Ŝe 
kieruje jak twierdzi, Ŝe w momencie kiedy to jest umorzone to sprawa się 
kończy. Nie. Sprawa się nie kończy. Są jeszcze instytucje odwoławcze, zapisane 
w prawie a ona z nich w ogóle nie korzysta. Wracając do tego, ze przywołałem 
funkcję Komendanta Miejskiego Policji. Mnie tak naprawdę mało interesuje jak 
on zna Kielce. On stoi na czele jednostki policyjnej, która jest zobowiązana do 
współpracy z Gminną Komisją i z wszelkimi organami miejskimi do tego, Ŝeby 
takie czynności podejmować. Tylko i wyłącznie w tym kontekście przywołałem 
funkcję Komendanta Miejskiego. Przypominam, Ŝe Komendant Miejski nie 
będzie chodził sam z legitymacją policyjną na te kontrole, dlatego, Ŝe ma od 
tego odpowiednie słuŜby wewnątrz policji.  
 
Radny Jan Gierada 
Ad vocem wszystkich tych wypowiedzi, by podsumować w pewnym sensie i 
odnieść się do dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa to sprawa budynku pralni przy 
ulicy Kościuszki. Znam ten budynek dokładnie. Ten budynek nie nadaje się 
kompletnie na Ŝaden oddział, nawet oddział detoksykacyjny, czy alkoholowy. 
Jest to ruina techniczna i jest za mały na tego typu oddział. Taki oddział 
powinien powstać w Morawicy. Jest duŜo budynków wymagających tam 
remontu, które mogą pomieścić taki oddział i mają tam doświadczenie, mają 
lekarzy, mają duŜe wieloletnie doświadczenie. Jest tam w tej chwili 800 łóŜek i 
po przeprowadzeniu neurologii z Morawicy do neurologii kieleckiej co nastąpi 
pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, po oddaniu psychiatrii na 
stadionie. Jest szansa by tam zrobić porządny oddział tego typu, o którym mówi 
kolega radny Bogucki. Natomiast chodzi tu o coś innego, Ŝe w ogóle jest niska 
kultura ogólna społeczeństwa. Jak jest niska kultura ogólna społeczeństwa to 



 14

jest niska kultura picia. Szereg ludzi tu zna pana doktora Stanisława 
Choreskiego, psychiatrę, który powiedział mi, Ŝe na tysiąc leczonych jeden się 
wyleczy. Ja jestem o tym przekonany, Ŝe on miał rację. Mam w rodzinie brata 
rodzonego, który jest bardzo dobrze wyszkolony, Jest pułkownikiem Wojska 
Polskiego, jest alkoholikiem od wielu lat. Na moją prośbę był trzy miesiące na 
odwyku i powiedział mi, Ŝe jeŜeli mnie się wydaje, jako dyrektorowi szpitala, Ŝe 
on się wyleczy z tego i ja będę miał na to wpływ, to ja się bardzo mylę. 
Rzeczywiście pije dalej i będzie pił. Nad tym powaŜnie ubolewam. śadna 
odległość sklepu od kościoła, czy od pomnika. Jest kościół przy ul. 
Bodzentyńskiej i jest duŜy budynek, gdzie jest księgarnia, tam sprzedają wino 
mszalne i moi znajomi chodzą, kupują to wino. Jest to przy samym kościele i nie 
ma problemu Ŝeby kupić sobie dwa lub trzy wina i ochlać się. Ja mówiłem na 
sesji, moŜe być sklep przy kaŜdym kościele, przy kaŜdej szkole, przy kaŜdym 
przedszkolu. PrzecieŜ to nie o to chodzi. Ja mogę pójść sto metrów i jak będę 
chciał to kupię wszędzie. W stanie wojennym na melinę jeździli po 15 – 20 
kilometrów. Kupowali bimber, róŜne nalewki i pili więcej moŜe jam teraz. My 
nie mamy kultury picia. Są narody, które więcej spoŜywają piwa niŜ za 146 mln. 
zł, wszystkiego piwa, wódki i wina i jakoś się nie upijają tak jak my. My 
potrafimy na weselach i chrzcinach litr. MłodzieŜ starsi i czym więcej wypiją 
tym się bardziej cieszą, Ŝe tyle mógł wypić. Nad tym ubolewam. Rzeczywiście, 
chciałbym, Ŝeby wszystkie komisje, z panem Gorajem na czele i inne, robiły 
wszystko Ŝeby to zmniejszyć ale jestem przekonany, Ŝe profilaktyka i jeszcze 
raz profilaktyka. Weźmy papierosy. To jest to samo. Taki sam skutek jak i 
alkoholu. MoŜe gorszy jak alkohol. Czy mamy na to jakikolwiek wpływ? Idę do 
technikum na ul. Zgody kiedyś, taki smotek stoi, moŜe metr trzydzieści, trzyma 
kiepa i pyta mi się czy mam zapałki. Mówię, Ŝe mam, wyjąłem mu kiepa 
skruszyłem i poszedłem dalej. Jest tragedia. Palą w szkołach, w internatach, 
wszędzie. Za moich czasów nie było do pomyślenia, Ŝeby ktoś w internacie 
zapalił papierosa. Natychmiast wylatywał z tego internatu. To co się dzieje w tej 
chwili, Ŝe my próbujemy w to policję włączać, komisje to dobrze, wszystko jest 
dobrze, jeśli ma jakiś skutek. Jestem przekonany, Ŝe jest to w duŜym stopniu 
walka z wiatrakami i Ŝyczę powodzenia wszystkim Ŝeby się zmniejszyła ilość 
spoŜycia alkoholu. 
 
Radny Tomasz Bogucki ad vocem 
Nie zabierałbym juŜ głosu bo to nie ma większego sensu, ale uwaŜam, Ŝe nie 
wolno rzucać informacji, które są nieprawdziwe. W punkcie, o którym pan 
mówił, panie radny, sprzedaje się wino wyłącznie kościelnym osobom 
prawnym. Nie sprzedaje się detalicznie Ŝadnego wina. Nie ma takiej sytuacji, o 
której pan przed chwilą był łaskaw powiedzieć. A jak juŜ jestem przy głosie, to 
powiem jeszcze jedną rzecz. Jeśli pan twierdzi, Ŝe budynek się do niczego nie 
nadaje, to sweter Kononowicza, to znaczy, Ŝe się do wszystkiego nadaje.  
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Krzysztof Gąsior Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
Widzę, Ŝe to co powiedział radny Gierada wywołało sporo zabawy. Ja jestem 
fachowcem w tej dziedzinie i wiem dokładnie, na czym stoję. To, co doktor 
Chodecki mówił było wiele lat temu. W tym czasie leczenie było oparte na 
antikolu i esperalu. Teraz to się zmieniło i mamy duŜo pozytywnych efektów. 
Szkoda, Ŝe pana kuzyn niestety się nie wyleczył, ale ja znam bardzo duŜo 
przypadków, z mojej rodziny równieŜ, którzy się wyleczyli. Dobrze jest 
powiedzieć jedną rzecz – świat się zmienia i metody teŜ się zmieniają. To nie 
jest walka z wiatrakami. Jest 15% osób, którym nie pomoŜemy. To wiemy. Jest 
natomiast reszta, której moŜemy pomóc. Nie tylko na zasadzie, Ŝe w ogóle 
przestaną pić ale zmniejszą się szkody. Amerykanie bardzo dobrze liczą i 
wiedzą, Ŝe te problemy u nich więcej kosztują niŜ problemy kardiologiczne. W 
związku z tym zaczęli wprowadzać takie systemy, Ŝeby ograniczać szkody. My 
róbmy to samo. Pieniądze to nie jest rzecz, którą moŜna znaleźć na ulicy. 
Ograniczając szkody, ograniczamy teŜ niepotrzebne wydatki.  
 
Radny Jan Gierada 
Jeszcze raz powtarzam, panie radny, ten budynek się kompletnie nie nadaje.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Nie chcę, aby informacja o potrzebie utworzenia w Kielcach stacjonarnego 
ośrodka odwykowego, przedstawiona przez pana Przewodniczącego Krzysztofa 
Gąsiora i pana Tomasza Boguckiego pozostały bez echa. Dlatego bardzo proszę 
pana Przewodniczącego Mariusza Goraja aby na jednym z najbliŜszych 
posiedzeń Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, te sprawy były omówione i 
został przyjęty kalendarz działań, które doprowadzą do oczekiwanego finału w 
postaci powstania w Kielcach takiego ośrodka. Bez względu na to, czy zgodnie 
z pomysłem pana Przewodniczącego Boguckiego w starym budynku po pralni 
przy szpitalu, czy w innym miejscu. Wszyscy liczą na to, Ŝe taki ośrodek w 
najbliŜszym czasie powstanie i my musimy w tym dopomóc.  
 
Pkt. 9.1  
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy 
Zalesie etap V. 
PoŜyczka opiewa na kwotę 1.500.000 zł. Będzie ona zaciągnięta na realizację 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie. Jest to realizacja piątego etapu. 
Jest to poŜyczka preferencyjna oprocentowana w wysokości 3% w stosunku 
rocznym. 30% tej poŜyczki, po wykonaniu inwestycji i osiągnięciu efektu 
ekologicznego będzie umorzone. PoŜyczka ta zasadniczo nie wpłynie na ogólne 
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zadłuŜenie miasta, które obecnie wynosi ponad 120.000.000 zł. Jest to nieco 
ponad 19% planowanych dochodów. Ogólne zadłuŜenie moŜe wynosić 60%. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/119/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicy Zalesie etap V. 
 
Pkt. 9.2  
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 rok. (projekt Nr 
1) 
Projekt dotyczy wprowadzenia po stronie dochodowej kwoty 1.291.000 zł. 
1.500.000 – jest to poŜyczka o której mówiłem przed chwilą, która musi być 
zapisana po stronie przychodów. Kolejne zmiany dotyczą uzyskania przez Dom 
Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego kwoty 138.000 zł z tytułu odpłatności 
za pobyt pensjonariuszy. Jest propozycja, aby te środki pozostawić w tej 
placówce na wydatki bieŜące. Otrzymano dotację z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 93.000 zł. Dotacja ta zwiększa 
stronę dochodową i będzie przekazana dla realizacji zadań przez MOPR. 
Otrzymano zwrot podatku VAT za realizację hali sportowej 144.800 zł, w 
związku z tym, musi być ta kwota zapisana na stronę dochodową i wydatkową 
budŜetu, ze względu na to, Ŝe stosownie do obowiązującej umowy jaka była 
zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podlega ona zwrotowi. Kolejna 
dotacja w wysokości 16.000 zł wpłynęła z Gminy Górno z tytułu zwiększonej 
liczby kilometrów wykonanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. 
Przeprowadzamy tą kwotę przez budŜet i w formie dotacji przedmiotowej 
przekazujemy dla ZTM w Kielcach. Zwiększa się równieŜ stronę wydatkową 
budŜetu miasta, w wydatkach inwestycyjnych o 51.500 zł celem wykonania 
elewacji w Środowiskowym Domu przy ulicy Stanisława Kostki za 45.500 zł 
oraz zakup zmywarki i wyparzacza do naczyń dla MłodzieŜowego Ośrodka 
Wychowawczego w Dobromyślu. Inne zmiany zawarte w tym projekcie dotyczą 
zmian w środkach pozabudŜetowych, tj. w zakładzie budŜetowym, 
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gospodarstwach pomocniczych i w dochodach własnych jednostek 
budŜetowych. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/120/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2007 rok. 
 
Do pkt. 9.3  
 
Jan Chudzik Skarbnik Miasta zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 rok. (projekt Nr 
2) 
Projekt dotyczy wprowadzenia do budŜetu miasta części wyniku finansowego 
jaki osiągnięto z rozliczenia budŜetu za 2006 rok. W wyniku rozliczenia 
uzyskano 21.500.000 zł. 10.072.000 zł było wprowadzone podczas 
podejmowania uchwały budŜetowej na 2007 rok, gdyŜ juŜ wówczas mieliśmy 
wiedzę, Ŝe część dochodów wpłynie w miesiącu styczniu 2007 roku i będzie 
zaliczone do wyniku 2006. Proponowana kwota 4.341.000 zł zwiększa budŜet 
miasta do kwoty 632.000.000 zł. Propozycja Prezydenta Miasta o podział tej 
kwoty jest następująca:  

− Uwzględnić wniosek Wydziału Edukacji i przekazać na remonty szkół 
kwotę 1.500.000 zł na wykonanie remontów w szkołach Nr 16, Nr 19 i Nr 
27. Są to szkoły, które były powiązane z likwidacją Szkoły Podstawowej na 
podstawie wcześniej podjętej uchwały.  

− Kwotę 877.000 zł przeznacza się dla Muzeum Historii Kielc na wydatki 
bieŜące związane z zakupem wyposaŜenia dla tej placówki. 

− 90.000 zł na zakupy inwestycyjne, związane z wyposaŜeniem dla tej 
placówki. 

− 1.364.000 zł przeznacza się na infrastrukturę w obiektach związanych z 
Ogólnoświatowym Zlotem Harcerstwa Polskiego, który odbędzie się w 
Kielcach w 2007 roku. Chodzi o wykonanie dróg, uzbrojenie terenu 
instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Jest to sprawa promująca 
miasto Kielce.  
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− 600.000 zł proponuje się przeznaczyć na Regionalny Port Lotniczy Kielce, 
na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz dokumentacji 
geologicznej gruntów.  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/121/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2007 rok. 
 
Do pkt. 9.4  
 
Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska zarekomendował 
projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/63/2007 z dnia 11 stycznia 2007 
roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków 
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2007 rok. 
Tą uchwałą proponujemy zwiększenie o 1,5 miliona złotych środków w pozycji 
przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok bieŜący. 
Przypomnę, Ŝe są to środki, które zbieramy z opłat i z kar.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/122/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku zmieniającą Uchwałę Nr IV/63/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w 
sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego 
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 
rok. 
 
Do pkt. 9.5  
 



 19

Mieczysław Pastuszko zastępca dyrektora Wydziału Projektów 
Strukturalnych i Strategii Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. 
Aktualnie obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta Kielce do roku 2015 traci 
swoją aktualność. W związku z czym, mając na uwadze doświadczenia w 
zarządzaniu miastem jak równieŜ potrzebę coraz lepszego świadczenia usług na 
rzecz mieszkańców oraz konieczność długofalowego planowania rozwoju 
miasta Kielce, pozwalamy sobie przedłoŜyć Wysokiej Radzie nową wersję 
Strategii do roku 2020. Potrzeba opracowania nowej strategii wynikała równieŜ 
z tego, Ŝe zmieniają się uwarunkowania zewnętrzne, chociaŜby takie, które 
dokonały się 1 maja 2004 roku. Przypominam, Ŝe poprzednia strategia została 
uchwalona przez Wysoką Radę w roku 2000. Z ta datą, 1 maja 2004 roku, 
staliśmy się członkiem Unii Europejskiej i funkcjonujemy w zupełnie nowych 
warunkach. Nowa strategia musi być równieŜ i tak została opracowana, aby była 
kompatybilna, spójna z takimi dokumentami programowymi jak Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. Jest to dokument 
opracowywany przez rząd kaŜdego kraju członkowskiego po to, aby ten kraj 
mógł skutecznie i efektywnie korzystać z funduszy strukturalnych. RównieŜ z 
Krajowym Programem Reform na lata 2005-2008, który został opracowany 
przez Rząd pana Premiera Kaczyńskiego. Strategia nasza musi być równieŜ 
spójna z dokumentami opracowywanymi na poziomie województwa, czyli ze 
Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. RównieŜ zadbaliśmy o to, 
aby nasza Strategia była spójna z lokalnymi, naszymi wewnętrznymi 
dokumentami programowymi, takimi jak Lokalny Program Rewitalizacji, 
Wieloletni Program Inwestycyjny czy program Ochrony Środowiska dla Miasta 
Kielce. Strategia została opracowana metodą ekspercką. Chcę przypomnieć, Ŝe 
poprzednia wersja była opracowana tylko i wyłącznie siłami urzędników Urzędu 
Miasta. Teraz zdecydowaliśmy, Ŝe prace nad Strategią zostaną zlecone firmie 
zewnętrznej. Chcę podkreślić, Ŝe strategia będzie dokumentem kroczącym. Jej 
zapisy nie są do końca przesądzające w jakim kierunku, przez ten okres, Kielce 
się będą rozwijać. Będzie moŜliwość, Ŝe w okresie wdraŜania tej Strategii, jej 
poszczególne będą mogły podlegać modyfikacjom. Strategia została 
skonsultowana z Wojewodą Świętokrzyskim i z Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym. Do Strategii został opracowany Raport Oddziaływania na 
Środowisko. Ten dokument, jak równieŜ sama Strategia, uzyskał pozytywną 
opinię tych dwóch organów.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Radna Joanna Grzela 
Dane jest nam dzisiaj podejmować bardzo waŜny dokument, określający nie 
tylko wizję rozwoju Kielc, ale przede wszystkim wyznaczający zadania władz 
miasta na najbliŜsze 14 lat. Autorzy strategii uŜyli podtytułu: „Ambitne miasto 
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liderów”. Wskazują juŜ na wstępie, iŜ obok jasnej wizji miejsca Kielc w 
Europie, waŜnym warunkiem realizacji optymistycznego scenariusza rozwoju 
stolicy Województwa Świętokrzyskiego oraz skutecznego wykorzystania 
środków unijnych są ludzie. Liderzy, którzy będą brać na siebie kreowanie 
nowych pomysłów i poprowadzą miasto ku przyszłości. Przypominam sobie, Ŝe 
pan Prezydent Lubawski w jednym ze swoich wywiadów powiedział: „Kielce 
potrzebują wizjonera”, snując jednocześnie mniej lub bardziej realne plany 
rozwoju Kielc. Obawiam się jednak, Ŝe wizjoner Wojciech Lubawski otoczony 
jest realistami, twardo stąpającymi po ziemi, dla których waŜny jest paragraf i 
tablica rozliczeń. Nieliczni z nich wyznają zasadę zaczerpniętą od naszych 
wschodnich sąsiadów: „tisze jedjesz dalsze budujesz”. Jeśli to się nie zmieni, 
wciąŜ będziemy słyszeć o jakiś przeoczonych imprezach promocyjnych, 
Kieleckie Centrum Kultury pozostanie nadal martwym obiektem kultury, po raz 
kolejny będzie sadzona trawa na stadionie piłkarskim, hala sportowa przy ulicy 
śytniej pozostanie tylko pomnikiem minionych czasów i jak co roku turysta 
chcąc y obejrzeć niezwykły obiekt jakim jest Kadzielnia odejdzie niepocieszony 
z obrazem kłódki w oczach. Dlatego tak waŜnym jest, aby ten dokument był 
powszechnie znany. By był to swoisty elementarz radnego i urzędnika. Nie bez 
powodu podaję przykłady z obszaru sportu, turystyki, rekreacji i kultury. 
Wnikliwa analiza Strategii pozwala bowiem postawić tezę, iŜ stolica regionu 
świętokrzyskiego jeszcze długo nie będzie potęgą gospodarczą. Oczywiście 
szansą budowania silnej pozycji Kielc na rynku krajowym i międzynarodowym 
jest rozwój gospodarczy oparty o funkcje targowe, ale ostatecznie naszym 
atutem i nadzieją są: zgromadzony potencjał intelektualny, kultura, sport, 
połoŜenie geograficzne a przez to, nowocześnie pojmowany przemysł kulturowy 
i turystyczny. Jednak bez odpowiedniej promocji miasta i jego walorów, sukces 
nie będzie moŜliwy. Promocja pozostawia wiele do Ŝyczenia. Niebanalne 
rozwiązania, racjonalizatorskie projekty i pionierskie inicjatywy są jedyną 
moŜliwością uchronienia Kielc od dalszego marazmu. Marsz ku nowoczesnym 
trendom, lansowanym w wysoko rozwiniętych gospodarkach – informatyzacji, 
dynamicznemu rozwojowi technologii i usług, jest jedynym sposobem by w 
sposób kompleksowy rozwiązać problemy nurtujące miasto. O tym piszą 
autorzy strategii. Szanowni państwo, w tym marszu nie wolno zapominać o 
środowisku akademickim. Włączając przedstawicieli nauki do kreowania 
nowego wizerunku Kielc w zjednoczonej europie. Warunkiem powodzenia 
optymistycznego scenariusza rozwoju Kielc jest takŜe przygotowanie dobrych, 
realnych projektów, które wpiszą się w misję i wizję strategii oraz będą w stanie 
konkurować z pomysłami innych gmin w wyścigu o unijne pieniądze. Sukces 
Kielc zaleŜy takŜe od aktywności rodzimych podmiotów gospodarczych i 
inwestorów z zewnątrz. By ich pozyskać naleŜy stworzyć przyjazny klimat i 
stworzyć system zachęt dla tych, którzy tu widzą swoje szanse rozwoju. 
Realizacja Strategii nie moŜe takŜe przebiegać w oderwaniu i bez udziału 
partnerów społecznych. Władze miasta powinny w swych działaniach 



 21

uwzględniać ich opinie i zachęcić do współpracy. Czy to wystarczy by zapewnić 
Kielcom oczekiwany rozwój społeczno – gospodarczy i nadać miastu rangę 
metropolii? To pytanie, póki co, pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Jedno 
jest pewne, jeśli w najbliŜszych latach nie skorzystamy z moŜliwości, o których 
tak precyzyjnie mówią autorzy Strategii i szans jakie dają unijne fundusze, 
zostaniemy w tyle. Stanie się tak, jeŜeli postawimy na pomysły nieatrakcyjne i 
niedochodowe a Strategia Rozwoju Miasta, którą za chwilę przyjmiemy, stanie 
się zbiorem niespełnionych Ŝyczeń. Ufam, Ŝe tak się nie stanie.  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
W tym pięknym przemówieniu był jeden bardzo konkretny szczegół i do niego 
chciałem się odnieść w sposób Ŝartobliwy. Trawy się nie sadzi, trawę się sieje.  
 
Radna Joanna Grzela ad vocem 
Panie Prezydencie, to dla mnie zaszczyt, Ŝe zechciał pan wysłuchać mojego 
przemówienia z taką uwagą. Mam wraŜenie, Ŝe jednak na tym stadionie ta trawa 
jest sadzona a nie siana. W przeciwnym razie po raz n-ty nie byłaby 
wymieniana.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/123/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-
2020. 
 
Do pkt. 9.6 
 
Mieczysław Pastuszko zastępca dyrektora Wydziału Projektów 
Strukturalnych i Strategii Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
współdziałania z miastem i Gminą Chmielnik oraz Gminą Morawica na rzecz 
realizacji inwestycji pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy Kielce”. 
Ta, jakŜe waŜna inwestycja, waŜny projekt, który chcemy realizować wymaga 
tego, aby współpraca z tymi samorządami, z którymi przychodzi nam go 
realizować, nabierał jak największego rozmachu, ale jednocześnie dokonywał 
się w ramach pewnych obowiązków, czy równieŜ uregulowań w kwestii spraw 
dotyczących organizacji tej pracy. Dlatego teŜ pozwalamy sobie 
zarekomendować Wysokiej radzie ten projekt uchwały, do której załącznikiem 
jest tekst porozumienia. Jak z niego wynika w sposób jednoznaczny, jest 
zapisane, ze inwestorem w przypadku tego zadania inwestycyjnego będzie 
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miasto Kielce. śe to miasto Kielce będzie beneficjentem, czyli tym podmiotem, 
który będzie miał prawo reprezentować ten projekt na zewnątrz jak równieŜ 
będzie tym podmiotem, który będzie mógł zabiegać i czynić starania o to, aby 
pozyskiwać na realizację tego zadania inwestycyjnego, środki finansowe, 
chociaŜby z funduszy strukturalnych. Dlatego teŜ, koordynatorem tych 
wszystkich prac, mocą tego porozumienia, będzie Prezydent Miasta Wojciech 
Lubawski. Biorąc pod uwagę to, Ŝe równieŜ jesteśmy w tej chwili w takim 
momencie, kiedy bardzo energicznie pracujemy nad dokonaniem zmian w 
planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, jak 
równieŜ w planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego obydwu tych gmin, pozwalam sobie prosić 
Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/124/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie współdziałania z miastem i Gminą Chmielnik oraz Gminą 
Morawica na rzecz realizacji inwestycji pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy 
Kielce”. 
 
 
Do pkt. 9.7 
 
Artur Hajdorowicz Pełnomocnik Prezydenta d/s Rewitalizacji Miasta 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w 
Mieście Kielce na lata 2007 – 2013. 
Lokalny Program Rewitalizacji został uchwalony w roku 2004 i podobnie jak 
Strategia ma on horyzont czasowy do roku 2020. Ten horyzont obejmuje cele, 
priorytety i wyznaczone obszary. Natomiast wykaz konkretnych działań 
inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, który stanowi załącznik numer 13 do 
tego programu jest ściśle powiązany z okresami wsparcia unijnego. Mamy za 
sobą okres 2004-2006. Przed sobą okres 2007-2013. W związku z tym zaszła 
konieczność aktualizacji tego wykazu działań inwestycyjnych w zakresie 
rewitalizacji. Oprócz tego zaszła potrzeba, podobnie jak Strategii, dostosowania 
tego dokumentu do zmienionych innych aktów prawnych na poziomach 
unijnym, krajowym i wojewódzkim. Ma to związek z powaŜnymi zmianami 
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zasad wsparcia unijnego. Przy okazji dokonano niewielkich korekt granic i 
dokonano otwarcia programu rewitalizacji na beneficjentów innych niŜ gmina 
Kielce, czyli na stowarzyszenia, wspólnoty, spółdzielnie. Między innymi, te 
zadania obejmują szereg działań w śródmieściu, dla których udało się umieścić 
projekt pt.: Rewitalizacja śródmieścia Kielc, na indykatywnej liście projektów 
kluczowych z promesą środków finansowych w wysokości ponad 11 mln. euro. 
Na pozostałe zadania, które są w tym wykazie będziemy się starać uzyskać 
dofinansowanie w trybie konkursowym, a takŜe z innych źródeł 
dofinansowania, jak np. Funduszy Norweskich, gdzie wniosek o modernizację 
amfiteatru Kadzielnia składamy juŜ w najbliŜszych dniach. Posiadanie 
aktualnego Programu Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym do uzyskania 
tych środków. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
ZłoŜyłem na piśmie następujący wniosek: 
„Wnoszę o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 
Lokalnego Programu rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i 
Powojskowych w Mieście Kielce na lata 2007-2013, polegającej na dodaniu i 
objęciu niniejszym programem rewitalizacji obszaru wzgórz: Dalnia i Grabina. 
Uzasadnienie 
Wzgórze Dalnia i Grabina obok Wietrzni, Kadzielni i Karzówki tworzą tzw. 
pasmo wzgórz kadzielniańskich. Wzgórze Grabina w latach 60-tych i 70-tych 
było eksploatowane jako miejsce wydobycia wapienia (kamieniołom). Wraz ze 
wzgórzem tarczówka tworzy obszar gdzie w przeszłości były wydobywane rudy 
kruszcowe. 
W związku z powyŜszym teren ten powinien być objęty równieŜ programem 
rewitalizacji. Teren charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi, w 
tym roślinnością z „czerwonych List Roślin ZagroŜonych Wyginięciem”, 
charakterystycznych dla regionu. Jest takŜe obszarem o wybitnych walorach 
geologicznych predestynujących fragmenty obszaru do objęcia ochroną 
rezerwatową.” 
Jest to wniosek formalny o uzupełnienie tego programu. 
 
Artur Hajdorowicz Pełnomocnik Prezydenta d/s Rewitalizacji Miasta 
Bardzo Ŝałuję, Ŝe taki wniosek nie pojawił się w momencie, kiedy był nabór 
wniosków. Jesteśmy juŜ po procedurze przygotowawczej i takŜe po 
posiedzeniach Komisji ds. Rewitalizacji. Tak naprawdę taka komisja wstępnie 
głosuje zmiany. Ja rozumiem, Ŝe to jest wniosek, Ŝeby uwzględnić w Programie 
Rewitalizacji ten obszar jako obszar poprzemysłowy. Zdaje się, Ŝe innej 
moŜliwości nie ma, poniewaŜ kryteria wyboru obszarów do rewitalizacji są 
dosyć precyzyjne i ścisłe. Narzucone przez Unię. Jedyną szansę, jaką widzę, to 
uwzględnienie góry Grabiny jako obszaru poprzemysłowego. Muszę dodać, Ŝe 
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rewitalizacja w definicji unijnej to jest działanie jednocześnie w trzech 
płaszczyznach: przestrzennej, społecznej i gospodarczej. O ile ja dobrze 
zrozumiałem to planowana interwencja ma na celu raczej ochronę przyrodniczą. 
Nie jestem pewien, czy taka kategoria interwencji pasuje do kryteriów 
rewitalizacyjnych ustalonych przez Komisję Europejską. PoniewaŜ w tym roku 
będziemy jeszcze raz dokonywać aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, chcemy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie uszczegółowić 
działania społeczne, to będzie okazja jeszcze w tym roku aby przemyśleć sprawę 
granic obszarów rewitalizowanych i rozwaŜyć, czy interwencja na Dalni i 
Grabinie będzie miała lepszą skuteczność poprzez wciągnięcie do Programu 
Rewitalizacji czy teŜ poprzez inne działania mające na celu ochronę przyrody. 
Przypomnę, Ŝe jest to obszar juŜ chroniony, poniewaŜ znajduję się w granicach 
Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego. W kwestiach ochrony jest to 
problem realizacji zapisu dla tego Parku. Jeśli byłyby działania inwestycyjne, na 
które potrzeba pieniędzy, np. punkty widokowe, ścieŜki, to moŜna rozwaŜyć 
jeszcze w tym roku wciągnięcie tych obszarów do obszarów poprzemysłowych 
w Programie. Natomiast, gdyby to była tylko ochrona to raczej nie jest to 
zasadne.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym odpowiedzieć na pytanie zadane przez pana Hajdorowicza. We 
wszystkich trzech płaszczyznach jest moŜliwe działanie. Ponadto chciałem 
zapytać, czy uchybiłem jakiemuś terminowi co do złoŜenia poprawki do 
uchwały. Dobrze sobie przypominam, kiedy ja dostałem projekt uchwały i mam 
określony czas na to, Ŝeby wnosić poprawki. Nie chcę mówić, którego dnia 
dostałem projekt uchwały ale chcę skorzystać z prawa, jako radny i wnieść 
poprawkę. UwaŜam, Ŝe jest ona zasadna. Nie chcę odkładać jej aŜ do tego 
momentu, kiedy się szanowna Komisja zastanowi czy to jest dobre czy złe, bo 
ostatecznie decyzję podejmuje Wysoka Rada. Ja zwracam się do Wysokiej 
Rady, Ŝeby ten projekt poszerzyć o Grabinę i Dalnię. Jeśli państwo wyraŜą na to 
zgodę to jest kwestia technicznego zapisu, odpowiednio w załączniku do 
uchwały.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Chciałbym zadać proste pytanie. Jest pewna procedura, są pewne dokumenty 
przygotowywane, pewne Komisje analizują te projekty, wyraŜają swoją opinię. 
Czy jest zasadne, nie wnoszę tu o merytoryczną część sprawy przekazanej przez 
radnego Boguckiego, czy jest zasadne i w porządku wobec Rady, robienie 
takich wrzutek? Wiem, Ŝe być moŜe moŜna to uzasadnić, natomiast jestem 
troszeczkę zaskoczony, Ŝe to nie zostało wcześniej przedstawione. W tej chwili 
musimy decydować o czymś, o czym wiemy od kilku minut. Sam prelegent, 
który przedstawiał problem, ja teŜ, mam pewne wątpliwości na jakiej zasadzie i 
kto miałby przeanalizować formę i sposób wprowadzenia tej zmiany. Myślę, Ŝe 
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nie tędy droga i nie w ten sposób powinniśmy przeprowadzać tego rodzaju 
zmiany, bo na tej zasadzie moŜemy właściwie kaŜdą uchwałę i kaŜdy problem 
odwrócić do góry nogami.  
 
Czesław Gruszewski zastępca Prezydenta Miasta 
Nie ma tu Ŝadnych uchybień w sensie moŜliwości zgłaszania poprawek czy 
kolejnych propozycji. Natomiast chciałbym wyjaśnić sens podjęcia uchwały w 
tej postaci, jaką pan Prezydent przedstawia. Ten sens jest taki, Ŝe trzeba 
doprowadzić do zgodności z wymogami funduszy unijnych, o które się 
ubiegamy. PoniewaŜ ten Program Rewitalizacji jest materiałem, który moŜe być 
modyfikowany i uzupełniany, to chciałbym, Ŝebyśmy spełnili ten wymóg, który 
był intencją przedstawienia uchwały a pomysł zgłoszony przez pana radnego 
Tomasza Boguckiego, który wydaje mi się bardzo atrakcyjny ale trzeba było go 
uszczegółowić. Jest to hasło i przez samo wpisanie do Programu niczego nam 
nie gwarantuje. Trzeba by było wykreować bardziej szczegółowo co mamy 
zamiar zrobić, chociaŜby z górą Grabiną, do której roszczenia ma równieŜ 
Wspólnota Czarnowska. Oczywiście słyszałem o tym, Ŝe to są roszczenia 
niczym nie poparte, jest to Skarb Państwa, ale tak naprawdę, gdybyśmy mieli 
konkretny pomysł, to myślę, Ŝe wcześniej teŜ moglibyśmy coś zrobić. Podpisuję 
się pod pomysłem. SłuŜby, nazwijmy to umownie pionu technicznego, w to się 
włączą i proponuję, jeŜeli nie ma innych argumentów, Ŝeby to rozpatrzyć przy 
najbliŜszej okazji i rozszerzyć tą uchwałę.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem zapytać, co to jest najbliŜszy czas? Chciałbym, Ŝeby pan sprecyzował, 
co to jest najbliŜszy czas. śeby pan określił dokładnie, w jakim czasie ta sprawa 
będzie załatwiona? 
 
Artur Hajdorowicz Pełnomocnik Prezydenta d/s Rewitalizacji Miasta 
Planujemy, jeszcze w tym roku, przedstawienie Programu do ponownej 
aktualizacji. W miesiącach wrzesień – październik tego roku. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Wobec tego wycofuję swój wniosek, Ŝeby nie komplikować sytuacji. JeŜeli ta 
sprawa ma być załatwiona do września to jestem usatysfakcjonowany taką 
deklaracją. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Prosiłbym, Ŝeby tego typu dyskusje były przeprowadzane w gronie 
merytorycznym na Komisji Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę, aby 
trzymać się tej zasady, bo później prowadzimy tutaj dyskusję, która właściwie w 
Ŝadnym trybie nie powinna być prowadzona. Dziękuję panu Przewodniczącemu 
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Boguckiemu za wycofanie tego wniosku. Dziękuję równieŜ panu Prezydentowi i 
panu Pełnomocnikowi.  
 
Radny Władysław Burzawa 
Ja rozumiem, Ŝe takie rzeczy powinniśmy dyskutować na Komisji Komunalnej, 
ale kaŜdy radny ma prawo zgłaszać podczas sesji takie wnioski. Musimy to 
uszanować. RównieŜ jak dyskutujemy nad innymi kwestiami, np. nad budŜetem, 
w ostatniej chwili ktoś moŜe zgłosić swój wniosek. JeŜeli Rada to przyjmie, to 
jest przegłosowane. Jest to normalny tryb. JeŜeli np. dziś, jeszcze jakiś radny 
będzie miał jakiś wniosek, to trzeba nad tym się pochylić.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Panie Przewodniczący, kaŜdy radny moŜe się wypowiadać. Jest tylko pewien 
problem formalny, w jakim trybie to moŜe czynić. Występują, jak pan zauwaŜył 
wymiany zdań, krótkich zdań i trudno to zakwalifikować do jakiegoś 
obowiązującego trybu. 
 
Innych 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 VII/125/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce na lata 2007 – 
2013. 
 
Do pkt. 9.8  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie zmiany imienia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Kielcach. 
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski 
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 proponują w miejsce dotychczasowego 
patrona generała Zygmunta Berlinga patronem ich szkoły był Stanisław Staszic. 
Przepisy prawa stanowią, Ŝe społeczność szkolna ma takie prawo i w związku z 
tym Wysokiej Radzie ten projekt przedstawiamy. Jako uzasadnienie autorzy 
projektu podają to, Ŝe Stanisław Staszic poniósł ogromne zasługi dla rozwoju 
między innymi szkolnictwa zawodowego a takŜe był patronem pierwszej szkoły 
zawodowej w roku 1938 w Kielcach. Jest to takie nawiązanie do tej tradycji. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji i Kultury. 
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Radny Adam Jaskóła 
Nadanie imienia placówce oświatowej przechodzi pewną procedurę prawną. 
ChociaŜby w samej placówce. SłuŜy określonemu celowi, jakim jest między 
innymi integracja społeczności szkolnej wokół patrona a jednocześnie winna 
słuŜyć procesowi wychowawczemu i osiągnięcia w perspektywie określonych 
postaw dorastającego pokolenia i wynikających z wkładu pracy i postawy 
osoby, której imię nadaje się placówce. Biorąc pod uwagę pracę, jaką wykonują 
nauczyciele aby zapoznać całą społeczność szkolną z konkretną postacią, jej 
cechami osobowymi, konkretną pracą jako przyszłym patronem, dobrze by było 
aby posiadać duŜo wcześniej informację o takich przedsięwzięciach i celach 
szkoły lub placówki. Wtedy być moŜe uhonorowalibyśmy, w przyszłości, 
oczekujących w kolejce, wiele zacnych nazwisk, związanych z Kielcami i 
naszym województwem. Godnych przypomnienia i naśladowania przez 
dorastające pokolenie. Szanuję wybór patrona przez społeczność Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 3. Moje uwagi przekazuję do wykorzystania w przyszłości.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Chciałem podnieść taki problem. Szkoła zmieni imię ale przed tą szkołą stoi 
popiersie dotychczasowego patrona. Czy nie powinniśmy się zastanowić, co 
zrobić z popiersiami, płytami tych patronów, których zdejmujemy? Czy one 
tylko mają być przeznaczone na zniszczenie? Co ze sztandarami placówek, 
które zmieniają to imię? Czy nie powinno być uchwały przekazania tego na 
rzecz Muzeum Miasta, czy czegoś jeszcze innego? Myślę, Ŝe jest to jednak jakiś 
dowód pamięci. To jest kawałek naszej historii, nawet jeśli wielu uznaje, Ŝe to 
jest jakiś wstydliwy kawałek historii, to wcale nie oznacza, Ŝe go nie było. 
NaleŜałoby to takŜe zachować na przyszłość. MoŜe niekoniecznie eksponowane 
na środku ulicy Sienkiewicza ale powinno być to zachowane a nie zniszczone.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/126/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie zmiany imienia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w 
Kielcach. 
 
Do pkt. 9.9  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce umowy 



 28

o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Boisk Piłkarskich” w 
ramach programu „Blisko-Boisko” w Kielcach. 
Projekt dotyczy sfinansowania w kwocie 640.000 zł projektu budowy boisk 
piłkarskich pod nazwą „Blisko Boisko”. Projekty te są wspierane przez 
Ministerstwo Sportu oraz PZU S.A. i PZU śycie, które zakłada dofinansowanie 
do poziomu 70%, nie wyŜej niŜ 320.000 zł. PoniewaŜ w ten projekt juŜ się 
zaangaŜowaliśmy, właściwie wszystkie prace zostały wykonane. Projekt ma być 
realizowany przez trzy lata. Wokół niego była atmosfera medialna, taka, Ŝeby 
natychmiast w to wchodzić. Czasami jest tak, Ŝe bardzo dobrze jest wchodzić od 
razu bo dają a czasami warto jest zaczekać. Mam mieszane uczucia w tej chwili 
dotyczące tego projektu bo te 70%, którymi nas epatowano w zestawieniu z 
kosztem 800.000 zł i zestawione z kwotą 320.000 zł, nagle przestają być 
siedemdziesięcioma procentami a stają się pięćdziesięcioma. Czasami tak się 
zdarza. Projekt został zgłoszony w trakcie roku budŜetowego i wyasygnowanie 
nagle kwoty, by pójść na to co moŜemy w tej chwili zrobić, 1.500.000 zł i 
zestawionych z potrzebami np. remontowymi szkół, stawiają przed nami wiele 
wątpliwości. Skoro juŜ weszliśmy, całą robotę wykonaliśmy. Niewątpliwie 
będzie z tego poŜytek, ale chcę Wysokiej radzie uczciwie powiedzieć, Ŝe projekt 
nie jest tak róŜowy i tak piękny, jak się na początku wydawało, jeŜeli chodzi o 
atrakcyjność finansową. Chodzi o dotację Rządową.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Sportu i Turystyki. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/127/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta 
Kielce umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Boisk 
Piłkarskich” w ramach programu „Blisko-Boisko” w Kielcach. 
 
Do pkt. 9.10  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
Projekt zakłada podniesienie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 650 zł, 
obecnie jest to 600 zł, oraz wartości jednego punktu na kwotę 5,50 zł, do tej 
pory jest to 5 zł. Sytuacja pracowników w MOSiR, pod względem wysokości 
płac, jest relatywnie rzecz biorąc kiepska. Średnia wynosi 1.600 zł. Dla 
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porównania średnia w gospodarce uspołecznionej 2.600 zł. Stąd wydaje się, Ŝe 
podjęcie tej uchwały i stworzenie moŜliwości podniesienia płacy pracownikom 
jest zasadne.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Sportu i Turystyki. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/128/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kielcach. 
 
Do pkt. 9.11  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/669/2004 Rady Miejskiej w 
Kielcach z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 
Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowe Kielce” na lata 2005-2007. 
W 2006 roku wydaliśmy na szczepionki, w wyniku uchwały Wysokiej Rady 
304.000 zł. Doświadczenie, które zdobyliśmy pozwala zmodyfikować tą 
uchwałę. Okazało się, Ŝe moŜemy zaszczepić wszystkich chętnych kielczan juŜ 
po 65 roku Ŝycia a nie jak do tej pory po 70. Przewidziano w budŜecie 474.000 
zł co pozwala na zakupienie 15 tys. szczepionek. To obniŜenie wieku było takŜe 
oczekiwane przez kielczan. Jest to wiek osiągania wieku emerytalnego, 
przepraszam za powtórzenie. Objęcie całej populacji emeryckiej w Kielcach, 
szczepieniami ochronnymi. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Panie Prezydencie, czy ten program szczepień profilaktycznych będzie 
obejmował tylko osoby starsze, czy teŜ jest koncepcja, czy jest szansa na to, 
Ŝeby rozszerzyć go równieŜ na dzieci? Czy dotyczy to tylko szczepień 
przeciwko grypie czy równieŜ jakimś innym wirusom cywilizacyjnym, takim 
jak pneumokoki i inne koki. 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
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Stać nas na objęcie szczepieniami przeciwko grypie i mamy tu wsparcie ze 
strony medyków, Ŝe to jest sensowne. Natomiast, jeŜeli chodzi o dzieci, one są 
objęte szczepieniami przeciwko pneumokokom, takŜe na skutek rad, czy 
ekspertyz medycznych. Nie zakładamy w tej chwili, nie potrafię zresztą na to 
pytanie odpowiedzieć, czy szczepienie ochronne przeciwko grypie dla dzieci 
jest w ogóle korzystne. Z tego co wiem są na ten temat dyskusje. JeŜeli tak, to 
dla jakiej grupy dzieci, od jakiego wieku do jakiego? Nie potrafię na ten temat 
odpowiedzieć ale jeŜeli jest taki wniosek to będziemy o tym dyskutować na 
Komisji Zdrowia i będziemy pytać o to naszych lekarzy, czy takie szczepienie 
jest w ogóle wskazane. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/129/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/669/2004 Rady Miejskiej w 
Kielcach z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 
Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowe Kielce” na lata 2005-2007. 
 
Do pkt. 9.12  
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Zespole Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach, ul. Sandomierska 
126. 
Proponuje się ustalenie wartości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w 
wysokości 656 zł oraz ustalenie wartości jednego punktu na kwotę 3,50 zł. 
Zmiana pozwoli na regulacje w sensie podwyŜszenia najniŜszych płac w tej 
placówce. Informuję ponadto, Ŝe w budŜecie placówki są środki finansowe na 
jej sfinansowanie. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/130/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
„Dobra Chata” w Kielcach, ul. Sandomierska 126. 
 
Do pkt. 9.13  
 
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. 
Uchwała tej treści pozwoli nam na szybsze zrealizowanie wykupów pod 
lotnisko. Często rolnicy wnoszą o grunty zamienne leŜące obok terenu lotniska. 
Jest moŜliwość nabycia ich poprzez zamianę i doprowadzenia do realizacji 
naszego celu. Poza tym, nie będziemy ograniczeni ściśle granicami, co pozwoli 
nam na szybsze i lepsze wykupy tych nieruchomości.  
 
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 VII/131/2007 z dnia 29 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. 9.14  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach 
przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego. 
Nabycie nastąpiłoby od WyŜszej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora 
Wańkowicza. WyŜsza Szkoła Dziennikarstwa złoŜyła taką ofertę gminie Kielce. 
Budynek jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, wyposaŜonym w instalację, 
przyłącza, sieć teleinformatyczną oraz energetyczną. Mając na względzie fakt, 
Ŝe tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej 
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naleŜy do zadań gminy, gmina Kielce chce przeznaczyć ten budynek na lokale 
socjalne mieszkańców Kielc 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Uzasadnienie, które zostało nam przedstawione wydaje mi się dość ogólnikowe 
i nieprecyzyjne. Myślę, Ŝe wszyscy radni chętnie by dowiedzieli się za jaką 
kwotę ma kupić ten budynek, to znaczy jakiej wysokości oferta została złoŜona? 
Rozumie, Ŝe oferta do miasta wpłynęła i miasto przedstawiając do 
zaakceptowania tą uchwałę, tą ofertę przyjęło. To jest pierwsza sprawa, którą 
chciałbym, Ŝeby była wyjaśniona. Druga sprawa. W uzasadnieniu mówi się o 
niewielkich kosztach modernizacyjnych, które umoŜliwiłyby zmianę 
dotychczasowej funkcji dydaktycznej na funkcję mieszkalną. Co to znaczy 
niewielkie koszty? Chciałbym, Ŝeby to było dość precyzyjnie określone. Jest to 
jednak zupełnie inny budynek. Przebudowujemy szkołę, moŜna powiedzieć, na 
budynek mieszkalny. Czy została oszacowana wartość, w jakikolwiek inny 
sposób, budynku i gruntów, które miasto zamierza kupić? Czy został wykonany 
jakiś operat szacunkowy w tej sprawie? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Nie został wykonany Ŝaden operat szacunkowy. Przed podjęciem uchwały jest 
to niecelowe i nikomu niepotrzebne. JeŜeli Rada nie wyrazi zgody, nie ma sensu 
wydawać pieniędzy. Nie umiem odpowiedzieć, jakie będą koszty adaptacji. Nikt 
tego mnie robił. Dopiero będzie projekt i jeśli okaŜe się, Ŝe nie jest to potrzebne, 
koszty będą zbyt duŜe to nie będziemy nabywali. Natomiast, jeśli chodzi o 
ofertę, WyŜsza Szkoła Dziennikarstwa zaproponowała kwotę 1.200.000 zł. Jaka 
będzie ostateczna kwota, po wyraŜeniu zgody, nie potrafię odpowiedzieć bo 
będą się odbywały negocjacje i wtedy będziemy wiedzieli. Będziemy musieli 
wtedy wykonać operat szacunkowy, Ŝeby wiedzieć czy przepłacamy lub nie. To 
są dopiero czynności po podjęciu uchwały. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Tytułem uzupełnienia. Nie odpowiedział mi pan dyrektor na pytanie pierwsze, 
tzn. jaka oferta została złoŜona, na jaką kwotę? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Odpowiedziałem – 1.200.000 zł. 
 
Radny Jarosław Karyś 
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Czyli rozumiem, Ŝe w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy to jest 2000 zł/m2 
tego budynku?  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Ja jeszcze nie przeliczałem, poniewaŜ jest to pierwsza oferta o której nie ma co 
na razie dyskutować.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Ale to jest oferta, która na dziś jest złoŜona. Czyli przy załoŜeniu, Ŝe kwota 
adaptacji będzie sięgała 50% tej kwoty, mogę załoŜyć, dość hipotetycznie, Ŝe 1 
m2 lokalu socjalnego będzie nas kosztował 3.000 zł. czy to jest uzasadnione? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Nie ma tej kwoty, za którą nabędziemy. Jest to tylko ich oferta. Trudno mi 
powiedzieć w tej chwili jak dojdzie do negocjacji. Na pewno za tą kwotę nie 
kupimy.  
 
Janusz Koza Sekretarz Miasta 
PoniewaŜ te wszystkie pytania z ust pana radnego Karysia padły podczas 
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i zarówno pan dyrektor Mielnik 
jak i ja, udzieliliśmy stosownych odpowiedzi. Chciałbym tylko powtórzyć to, co 
wówczas powiedziałem, Ŝe 1.200.000 zł to jest oferta WyŜszej Szkoły 
Dziennikarstwa. JeŜeli Wysoka Rada wyrazi zgodę na to, aby miasto mogło 
nabyć ten grunt i ten budynek, wówczas podejmiemy negocjacje. Tak aby ta 
cena była jak najbardziej korzystna dla miasta. Panie radny Karyś, ja rozumiem, 
ze forum Komisji Gospodarki Komunalnej jest mniejszym. Forum sesji jest o 
wiele większym, ale proszę zwrócić uwagę na to, Ŝe czas leci. 
 
Radny Daniel Walas 
Ja rozumiem, Ŝe podjęcie tej uchwały nie przymusza nas do tego, Ŝeby kupić ten 
budynek za niekorzystną ofertę, niekorzystną cenę? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
Podjęcie uchwały rozpoczyna proces negocjacji.  
 
Radny Daniel Walas 
JeŜeli cena będzie niekorzystna moŜemy zrezygnować z tego? 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 
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Tak. I moŜemy później wnosić o anulowanie uchwały. 
 
Radny Tomasz Bogucki ad vocem 
Przed chwilą mnie pan Karyś stawiał do kąta za wrzutki. Ja powiem tak: jest 
Komisja Gospodarki Komunalnej i takie sprawy powinny być tylko i wyłącznie 
na tej Komisji.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Sądziłem, po prostu, Ŝe taka informacja i takie wątpliwości powinny dotyczyć, o 
tych wątpliwościach powinienem powiadomić wszystkich radnych i radni 
powinni mieć świadomość tego, Ŝe były takie kwestie rozwaŜane. Myślę, Ŝe 
czasu aŜ tyle nie zajęliśmy tą sprawą. Sprawy są waŜne, bo są to pieniądze 
miasta i moim zdaniem moŜna by było zastanowić się czy akurat budowanie 
lokali socjalnych na krańcach Kielc za dość duŜe pieniądze jest właściwą 
polityką. Czy nie lepiej zrobić to w inny sposób i taniej. Taka była moja 
intencja.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałem zabrać głos popierający pana Karysia, ale sam się obronił. Sądzę, Ŝe 
byłby to zły obyczaj, gdybyśmy zamykali radnym usta. To Ŝe sesje są coraz 
krótsze wcale nie świadczy o fakcie, Ŝe mamy ponad projektami uchwał 
przechodzić bez dyskusji. Myślę, Ŝe nie wszyscy są członkami konkretnych 
Komisji i np. ja bardzo chętnie wysłuchałem tej informacji, którą pan radny 
Karyś przedstawił.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 3 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/132/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie nabycia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego. 
 
Do pkt. 9.15  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa 
własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Chałubińskiego. 
Działka o pow. 393 m2. Jest to wąski pasek gruntu, znajdujący się w granicach 
działki (poza ogrodzeniem), która jest przekazana dla Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych, pod targowisko pomiędzy ulicą Mielczarskiego a Jagiellońską.  
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
Nie udało na się uzyskać tego gruntu w inny sposób. 
 
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 VII/133/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Chałubińskiego. 
 
Do pkt. 9.16  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości przy ul. Łódzkiej. 
SprzedaŜ w drodze przetargu. Nieruchomość o pow. 1,2795 ha. Nieruchomość 
nie posiada dostępu do drogi publicznej. Oznaczona w ewidencji gruntów jest 
jako uŜytek rolny – rola i łąka. Nie obowiązuje tam plan zagospodarowania 
przestrzennego. PoniewaŜ wystąpiło zainteresowanie nabyciem tej 
nieruchomości proponujemy ją sprzedać w drodze przetargu. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/134/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Łódzkiej. 
 
Do pkt. 9.17  
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Zagórskiej. 
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SprzedaŜ w trybie bezprzetargowym. Pow. 168 m2. sprzedaŜ dla poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 720 m2. Część 
tej nieruchomości zabudowana jest budynkiem.  
 
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 VII/135/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Zagórskiej. 
 
Do pkt. 9.18  
 
Władysław Boberek kierownik referatu Zagospodarowania Przestrzennego 
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miast a zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – 
OBSZAR I.1: Warszawska – Polna – Radiowa w Kielcach. 
Plan obejmuje obszar połoŜny w części północnej śródmieścia miasta z 
głównym przeznaczeniem uzupełnienia zabudowy na dość znacznej 
powierzchni działki. Przedmiotem planu ustalenie przeznaczenia i formy 
uŜytkowania terenu dla funkcji usług ogólnomiejskich, metropolitarnych, 
ponadpodstawowych z uwzględnieniem prowadzenia galerii handlowej o 
powierzchni sprzedaŜowej powyŜej 2000 m2. Ta uchwała jest naturalną 
konsekwencją wcześniej podjętej uchwały o zmianie studium, które opisze 
rozmieszczenie tego typu obiektów o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 
na terenie całego miasta. W takiej chronologii musi być równieŜ podejmowana. 
Czyli najpierw będzie zmiana studium a w następnej kolejności realizacja 
niniejszej uchwały. Ten teren przeznaczony jest pod podobne funkcje, natomiast 
na skutek zmiany przepisów prawnych trudno jest udowodnić spójność w 
zakresie lokalizowania obiektów wielkopowierzchniowych. Uchwała ta jest 
uchwałą inicjującą, która pozwala na podjęcie prac analitycznych, które określą 
zasady obsługi komunikacyjnej tego obszaru, wpływ tych inwestycji na 
istniejącą sieć handlową, rynek pracy oraz potrzeby i interesy konsumentów.  
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 3 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/136/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – 
OBSZAR I.1: Warszawska – Polna – Radiowa w Kielcach. 
 
Do pkt. 9.19  
 
Władysław Boberek kierownik referatu Zagospodarowania Przestrzennego 
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miast a zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR 
IV.3 – „Telegraf”. 
Celem tego planu jest przeznaczenie terenu, określenie sposobu 
zagospodarowania tego obszaru. Usług o charakterze sportowym, turystycznym, 
rekreacyjnym i gastronomiczno – hotelowym. Uwzględniającym równieŜ na 
wzgórzu Telegraf posadowienie obiektu gastronomiczno – hotelowego z 
platformą widokową. Znamy problemy tego zjazdu narciarskiego. Jego 
poszerzenie i regulacja muszą być poprzedzone sporządzeniem planu 
zagospodarowania przestrzennego. Jest to stok zaliczany do stoków 
niebezpiecznych, poniewaŜ jego spadek sięga nawet do 45o. Wymaga on 
poszerzenia, a zatem w ramach planu uzyskamy równieŜ zgodę Lasów 
Państwowych na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. Pozwoli to na realizację tej inwestycji.  
 
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 VII/137/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR 
IV.3 – „Telegraf”. 
 
Do pkt. 9.20  
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Władysław Boberek kierownik referatu Zagospodarowania Przestrzennego 
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miast a zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
Ta uchwała jest w tej samej sprawie tylko na innym poziomie planistycznym. 
Zajmie się ona zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kielce, terenu większego niŜ Telegraf – czyli całego 
Pasma Dymińskiego, które połoŜone jest w granicach Chęcińsko – Kieleckiego 
Parku Krajobrazowego. Jest na szczytach wzgórz Pierścienicy, równieŜ na 
paśmie Dymińskim projekt Natury 2000. wszyscy wiemy jakie ostatnio 
wywołuje emocje. Dlatego Studium rozwiąŜe problematykę ochrony 
przyrodniczej aby nie doprowadzić do nadmiernej ekspansji turystów i 
korzystających z tego stoku.  
 
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 VII/138/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Do pkt. 9.21 i pkt. 9.22 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił dwa projekty 
uchwał w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia 
lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku.  
Projekty są prawie identyczne, róŜnią się jedynie nazwiskami i funkcjami osób, 
których dotyczą. 
 
Projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji Statutowo - 
Samorządowej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
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I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku 
przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego 
obowiązku. (projekt nr 1) /pkt. 9.21/ 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/139/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia 
lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku. 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku 
przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego 
obowiązku. (projekt nr 2) /pkt. 9.22/ 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr VII/140/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia 
lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku. 
 
Do pkt. 9.23  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 
III/56/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Miasta Kielce. 
Z uwagi na to, Ŝe zostało jeszcze do skuomunalizowania około 400 ha 
nieruchomości gruntowych na terenie miasta i są to sprawy trudne lub bardzo 
trudne, potrzeba nam trochę więcej osób merytorycznie przygotowanych do 
pracy w tej Komisji. Dlatego pozwoliłem sobie zaproponować Wysokiej Radzie 
poszerzenie składu Komisji o pracowników Urzędu. Ustawa przewiduje taką 
moŜliwość i w związku z tym oprócz radnych, w tej Komisji zasiadaliby 
równieŜ pracownicy i przedstawiciel dyrekcji, którzy na co dzień zajmują się 
sprawami równieŜ komunalizacji. Stąd propozycja Komisji Inwentaryzacyjnej 
Mienia Komunalnego Miasta Kielce by uchwałą poszerzyć jej skład w sposób 
następujący: 

1/ Bogucki Tomasz 
2/ Karyś Jarosław. 
3/ Siejka Robert 
4/ Wołowiec Jacek 
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5/ Zapała Katarzyna 
6/ Mielnik Jerzy 
7/ RoŜniatowska Wiesława 
8/ Filosek Sławomir 
9/ Szałas Barbara 
10/ Sobolewska Leokadia Małgorzata 
11/ Warzecha Barbara 

Skład tej Komisji gwarantuje, Ŝe w tej kadencji, jeŜeli nie całe 400 ha to 
znakomita większość tych nieruchomości zostanie skomunalizowana. Czego 
miastu i jego mieszkańcom Ŝyczę. Jest dobry prognostyk tego przedsięwzięcia, 
poniewaŜ chciałem zauwaŜyć obecność na sali pani Jadwigi Nowak, nowego 
koordynatora Zespołu Radców Prawnych. Współpraca z radcami, akurat w tej 
dziedzinie jest bardzo poŜądana i myślę, Ŝe to dobrze rokuje, Ŝe pani Nowak 
zaczęła kierować tym zespołem. 
 
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 VII/141/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku zmieniającą uchwałę Nr III/56/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Miasta 
Kielce. 
 
Do pkt. 9.24  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy 
przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
Komisja proponuje, Ŝeby wiceprzewodniczącym tej Komisji został pan dyrektor 
Jerzy Mielnik. 
 
Jerzy Mielnik  wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
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 VII/142/2007 z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji 
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
 
Do pkt. 10 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Alicja Obara 
2. Mariusz Goraj 
3. Joanna Grzela 
4. Robert Siejka 
5. Stanisław Rupniewski 
6. Adam Jaskóła 

 
Radny Jarosław Machnicki 
Chciałem powiedzieć o szczęściu i o nieszczęściu z dnia wczorajszego. O 
szczęściu, bo odbył się według mnie ciekawy mecz. Nie będę się wypowiadał na 
temat trawy, wypowiadali się dziennikarze w telewizji, nie wiem czy mają rację 
czy nie, nie jestem od tego fachowcem. Natomiast to szczęście, moŜe być 
jeszcze większe, jeŜeli po ładnej oprawie, fajnym zachowaniu kibiców i 
zadowoleniu ludzi, którzy przyjechali. Szczęście moŜe być większe, bo być 
moŜe będą w Kielcach rozgrywane jakieś następne mecze tego typu. MoŜe 
reprezentacji młodzieŜowej, moŜe inne. A moŜe nasze szczęście będzie wielkie i 
Kolporter Korona będzie grał z druŜynami zagranicznymi na tym obiekcie. 
Zastanawiam się jednocześnie, czy to szczęście musi być totalnym 
nieszczęściem tej części miasta i ludzi? Zastanawiam się nad tym, czy sensowne 
było zatrzymanie jednego pasma ruchu ulicy Ściegiennego od godziny ósmej 
rano? Być moŜe tak. Ja nie wiem. Chciałbym uzyskać taką informację być moŜe 
ktoś by się wypowiedział jednoznacznie co to dawało? Czy juŜ od ósmej rano, 
autobusy komunikacji miejskiej jadące w kierunku centrum musiały objeŜdŜać i 
stwarzać niewygodę ludziom, którzy przyzwyczajają się i tradycyjnie jeŜdŜą na 
tej trasie? Mieszkam tam i widzę i w moim odczuciu nie miało to uzasadnienia. 
Kolejna rzecz związana z tym obiektem, to to czy na pewno funkcjonariusze 
StraŜy Miejskiej powinni spełniać funkcję kierujących ruchem drogowym? Czy 
to jest zgodne z przepisami? Mam ku temu wątpliwości. Czy miasto , jako 
włodarz tego obiektu czyni jakieś kroki, aby, tu nie chodzi o ten mecz 
międzypaństwowy, chociaŜ okrzyki pod adresem PZPN-u teŜ nie były 
najładniejsze, by kibice zrzeszeni lub nie, czy z nimi podejmuje się jakieś 
rozmowy w celu zlikwidowania tego wulgarnego języka, pełnego nienawiści i 
czegoś jeszcze. JeŜeli będę wysłuchany, to myślę, Ŝe moŜna zacząć rozmowę z 
tymi młodymi ludźmi poprzez to, Ŝe jeśli nie dostosują się do jakiś wymogów 
rozsądku, bo nie tylko oni z tego stadionu korzystają ale takŜe i inni ludzie, mnie 
to akurat mało bawi. Myślę, Ŝe pierwszy krok jakiejś retorsji, mógłby być 
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skierowany na to, Ŝe jeŜeli nie poprawią swojego zachowania to moŜna by im 
zabronić np. zbierania pieniędzy do puszek na oprawę meczową. Jest to 
pierwszy ruch. Zarządca obiektu moŜe podjąć taką decyzję. MoŜe inne decyzje, 
a moŜe trzeba po prostu z nimi rozmawiać. Odbyć taką rozmowę. To 
kibicowanie moŜe być dowcipne, nie musi być wulgarne i takie bardzo 
nacjonalistyczne.  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
PoniewaŜ stadion wzbudza straszliwie duŜo emocji. W sprawie trawy, z tego co 
ja się orientuję to wszyscy pochodzimy ze wsi, więc w sprawie tego sadzenia 
dajcie juŜ spokój. Tu większość jest ze wsi, więc wie, co się sadzi a co się sieje. 
To tak na marginesie. PoniewaŜ kwestia trawy, jej eksploatacji, kosztów oraz 
cały szereg problemów związanych z funkcjonowaniem stadionu wzbudza 
państwa zainteresowanie składam deklarację, Ŝe spróbuję zorganizować, gdyby 
państwo, tak bez głosowania, by to zaakceptowali, spotkanie wszystkich 
członków Rady na stadionie z przedstawicielami MOSiR-u i Kolportera, aby w 
takiej luźnej rozmowie wszystkie te kwestie poruszyć i sobie wyjaśnić. Cały 
szereg problemów jest wskutek takiego rozmawiania. Państwo rozmawiacie z 
MOSiR-em i Kolporterem na ogół przez media, narasta mnóstwo nieporozumień 
i moŜe to pójść w niedobrym kierunku, Ŝe będą się eskalować wrogie emocje 
między instytucjami, które powinny harmonijnie ze sobą współpracować. 
Organizować takie spotkanie? Oczywiście przyjdzie kto będzie chciał. Ja takie 
spotkanie jestem w stanie zorganizować, jeśli państwo zaakceptują ten pomysł.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Myślę, panie Prezydencie, Ŝe tak. Ale jeszcze ten apel o to, aby zaprosić 
przedstawicieli klubu kibica, Ŝeby i z nimi spróbować nawiązać kontakt. 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
Panie radny, jeŜeli byłaby akceptacja do pierwszego to najpierw proponuję 
spotkać się z tymi dwoma instytucjami a dopiero w drugim etapie ze 
stowarzyszeniem kibiców. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Czy miasto sobie nie radzi z rozmowami z dzierŜawcą, Ŝe aŜ pomoc jest 
potrzebna? 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
Wzajemne relacje między klubem Kolporter a miastem są bardzo dobre i nie ma 
Ŝadnych problemów. Natomiast są problemy wynikające z nieporozumień w 
komunikacji. Jest kwestia, czy fakt, Ŝe wymieniono raz trawę, raz ją zasiano, 
potem ją wymieniono i w perspektywie moŜe się zdarzyć, Ŝe trzeba jeszcze raz 
ją wymienić, jest zjawiskiem nietypowym, nadzwyczajnym, czy zwyczajną 
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rutyną w klubach? O tego typu wątpliwości i pytania, które się pojawiają. Poza 
tym, kto płaci? Jak płaci? Łącznie z kwestiami takimi jak to, Ŝe np. państwo nie 
mają biletów i zaproszeń, bo o tym takŜe słyszę w kuluarach. śeby te kwestie 
sobie spokojnie z dyrektorem klubu, prezesem, wyjaśnić. Między klubem a 
miastem stosunki są bardzo dobre. 
 
Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
PoniewaŜ trzy dni przed meczem miałem moŜliwość obejrzeć tą murawę i 
faktycznie nie jest rewelacyjna. Skąd się to bierze? Z przyrody teŜ. Przede 
wszystkim jest sytuacja związana z eksploatacją tej murawy. MoŜe nie wszyscy 
doskonale wiedzą jak sytuacja wygląda. JeŜeli Kolporter będzie tak intensywnie 
trenował na tej murawie, to niestety z tej murawy nie zostanie nic. Po prostu, 
Kolporter musi treningi przenieść albo na boisko oboczne albo na Ściegiennego. 
Zapewniam państwa, Ŝe jeŜeli chodzi o wymianę murawy to będziemy do tego 
tematu wracali niejednokrotnie, bo jak świat światem, jak sytuacja wygląda na 
świecie, na innych boiskach, na porządnych boiskach zmienia się trawę raz w 
roku. Poza tym, istnieje jeszcze taka sytuacja, Ŝe jest takie gospodarstwo 
rolnicze, tak przynajmniej jest we Francji na boiskach, prowadzi się takie 
gospodarstwa własne i wymienia się jakieś tam poletka woranej ziemi. 
Zapewniam państwa jeszcze raz, niejednokrotnie będziemy do tego wracali 
tematu. Jest to nasza wizytówka, róbmy wszystko Ŝeby było jak najlepiej, 
Ŝebyśmy z tym nie wychodzili na zewnątrz, Ŝeby nas prasa nie opisywała, nasza 
lokalna i krajowa. 
 
Radny Marian Kubik 
W sprawie, tu kolega radny Machnicki, na temat ewentualnie zachowania 
kibiców w Kielcach. Ja bym chciał troszeczkę inaczej powiedzieć. Przede 
wszystkim nie moŜemy w ten sposób mówić, Ŝe rzeczywiście bardzo źle jest u 
nas. Po pierwsze jak oglądamy mecze, zresztą przekaz mamy medialny z innych 
boisk to naprawdę jest tragicznie. Stadion jest bardzo bezpieczny, jeden z 
najbezpieczniejszych. Natomiast, jest to fakt, Ŝe niekiedy są takie róŜne okrzyki. 
Co do okrzyków rasistowskich to bodajŜe była sytuacja tylko jeden raz. Na 
jednym meczu. Jak ja pamiętam. Są niekiedy słowa takie i wulgarne. 
Rzeczywiście wartało by się spotkać, tak jak pan Prezydent powiedział z 
działaczami Kolportera i na ten temat porozmawiać. Myślę, Ŝe jest moŜliwość, 
Ŝeby jednak jeszcze większa kultura była na naszych meczach. Ja chodzę na 
kaŜdy mecz i wtedy mniej więcej się orientuję, mam orientację jak mniej więcej 
jest na tych wszystkich meczach. Tak tragicznie nie jest ale mogło by być 
jeszcze lepiej.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Gorąca dyskusja w tym punkcie wskazuje na zasadność pomysłu pana 
Prezydenta, Ŝeby zorganizować takie spotkanie. śeby wszyscy mogli dokładnie 
wszystko obejrzeć i wydyskutować.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Pan radny Kubik wywołał mnie jeszcze raz do odpowiedzi. Ja nie powiedziałem 
o rasistowskim zachowaniu tylko nacjonalistycznym, w takim bardzo miejskim 
charakterze. Dlatego bardzo proszę nie wkładać w moje usta rzeczy, których nie 
ma.  
 
Do pkt. 11 
 
Radny Tomasz Bogucki 
W punkcie zapytania i interpelacje nie powinno być dyskusji. Powinny być 
przedstawione pytania i trzymajmy się tego, szanując kaŜdego czas. 
Po tej uwadze, chciałbym zainteresować państwa jedną sprawą. Za cztery dni 
mija druga rocznica przejścia do domu Ojca, Jana Pawła II, Honorowego 
Obywatela Miasta Kielce. W związku z tym proponuję wysłuchać wiersza 
autorstwa Naszego PapieŜa. Tytuł tego wiersza brzmi: „Do sosny polskiej”. 
Sosna ta została przywieziona i ofiarowana przez górali z zakopanego i 
posadzona w ogrodzie watykańskim, gdzie uschła. Ksiądz Prymas Józef Glemp 
przywiózł tren wiersz z ostatniej wizyty przed śmiercią Ojca Świętego i on nie 
jest praktycznie nigdzie publikowany a jest bardzo ciekawy i myślę, Ŝe byłby to 
taki akcent czczący tą rocznicę, która będzie za parę dni. 
 
„DO SOSNY POLSKIEJ 
 
Gdzie winnice, gdzie wonne pomarańcze rosną, 
Ty domowy mój prostaku, zakopiańska sosno 
Od matki i sióstr oderwana rodu 
Stoisz sieroto pośród cudzego ogrodu. 
 
JakŜe tu miłym jesteś gościem memu oku, 
Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku, 
I mnie takŜe pielgrzymka wyniosła daleka, 
I mnie w cudzej ziemi czas Ŝycia ucieka. 
 
Czemuś, choć cię starania cudze otoczyły, 
Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły? 
Masz tu wcześniej i słonce, i rosy wiosenne, 
a przecieŜ twe gałązki bledną pochylone. 
 
Więdniesz. 
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Usychasz smutna wśród kwitnącej płaszczyzny 
I nie ma dla ciebie Ŝycia, bo nie ma Ojczyzny. 
Drzewo wierne! 
 
Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty 
Jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty 
A padniesz martwa! 
Obca ziemia cię pogrzebie. 
Drzewo moje. 
Czy będę szczęśliwszy od ciebie?” 
 
Jest to wiersz, który napisał Ojciec Święty w październiku 1995 roku. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dzień 2 kwietnia stał się szczególnym dniem, zadumy i modlitwy, dlatego 
zapraszam wszystkich radnych, którzy chcą uczcić Jana Pawła II do wspólnego 
złoŜenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą upamiętniającą pobyt Ojca 
Świętego w Kielcach oraz pod pomnikiem na placu Jana Pawła II w najbliŜszy 
poniedziałek o godzinie 13.00. 
Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych składam wszystkim Ŝyczenia 
wielu pozytywnych przeŜyć duchowych, odrodzenia nadziej na lepsze jutro i 
czasu spędzonego w gronie najbliŜszych, w radości i spokoju. Wszystkiego co 
najlepsze dla państwa i waszych rodzin. 
 
Do pkt. 12 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 29 
marca 2007 roku. 
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